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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  البالغةعلم املوضوع: 

  العنوان: "الوّضاح لتلخيص املفتاح"

العالمة سالمية واملدرس يف جامعة املدينة ديفنس الهور :حصيل عن جامعة املدينة للدعوة االالتأليف: أستاذ العلماء فارغ الت

  عفي عنهإعجاز املدين  يأبو حنظلة عبيد العطار عل

  الهور الباكستاناملكتبة العطارية اإلشراف الطباعي: 

 349 عدد الصفحات:

  نسخة 600عدد النسخ: 

  29/08/2015الطبعة األوىل: 

 26/06/2016الطبعة الثانية: 

 26/06/2017الطبعة الثالثة: 

والرتمجة، والنسخ مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف، مينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 

  والتسجيل امليكانيكي أو اإللكرتوين أو احلاسويب إال �ذن خطي من:

  الباكستان -الهور -املكتبة العطارية : املكتبة

  4771168-0300هاتف : 

 aliijazif@gmail.com / aliijazif@hotmail.com لربيد اإلليكرتوين:ا
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 هذا الكتاب ملت يفع                            

.الناظرين ويسر الكتاب على حنو يسهل به قراءته وفهمهأن يعرض شرح  حاولت يف قد  

.رةسيشكلة �ملاهتممت يف شرحي بتوضيح األلفاظ الصعبة �لسهلة والعبارات امل قد  

.شان عطشهد �ا العطليه فوائد لريوح �ا اجلوعان جوعه وزوائد ليرب إأضفت  قد  

.مع نسخ متعددةقد قابلت أصل املنت   

ختريج اآل�ت القرآنية.  بذلت اجلهد يفقد   

حىت الوسع. عالمات الرتقيم تاخلط العريب اجلديد والتزم تقد أورد  

.ة مقامات تعليقات عربية وأرديةعد يف تعلققد   

               

خيلو  لك، الفكاري يف إعداد هذا الكتاب ومع ذ�جلملة قد بذلت جهد أ        

صالح والعفو إلا لباباخلطاء والنسيان فأرجو من املكرمني أن يغطوه جب نفسي عن

أن  اخلتام أسأل هللا عزوجل  �لرمحن وهو خري من يستعان ويفواإلحسان وما النصر إال

 ال ال حول و ل وعليه التوكسلمات وحسبنا هللا ونعم الوكيل و املينفع به مجيع املسلمني و 

ة عيوننا سيد� وموال� حممد وشفيعنا وقر  هللا تعاىل على حبيبناى ال �� العظيم وصلإة قو 

   .النيب املختار وآله وصحبه أمجعني

 

  

 من أحقر العباد عبيد العطار على إعجاز املدين
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  مةاملقد

علی ما  همحدألی ا�د العُ  ها فلئها بعد فناهعلی بديع السموات وموجداأل احلمد �

ن أد هشألوامع التبيان و من حوال البيان وعلمنا علی حسب األ معاينمن قلوبنا  لقی يفأ

 حممد مالكالکون واملکان و بعده فا� خالق  نيب حممدا ال نوحده وأ ال هللاه إلإال 

م فرسان هعجزوا بفصاحتأ قدلذين ا هصحابأو  هعلی آلعليه و  أصليالکون واملکان و 

ما بعد فيقول العبد الضعيف أبطال البلغاء أ کل ميدان  يفم هسبقوا ببالغت قدالفصحاء و 

عبيد العطار  ةبو حنظلأالنصري  هحسان حبيبإلاملضطر العزيز  ةمنبع التقصري اجلدير برمح

 هذنب يالقو  هللا غفر ياحلنف يالقادر  يالرضو  ئيالضيا يالعطار  املدينعجاز إ يعل

قطعا من  يعظيم علذا من هو  "تلخيص املفتاح"لشرح  ةد شريفئفوا ههذ ياجللو  ياخلف

�لطرق  ةاحلروف املعدودف الدارين الفوز والنجاح يف ل هللائسأ حممد بتوسل امللك الفتاح

ن أول األ هوجو  ةال ثالثإا همقصود من ال و ةيد الوحيدها للتمهذکر أن أريد أ ةاجلديد

مييلون طالبنا ال كلومع ذ هريب في ال کل موضوع و  يف ةحمال کتبا ال  واسالفنا قد صنفأ

 ةم دقيقهولغت ةالعربي ةاللغ يف ةم �جلملهن کتبا ألهالعلم من واستفادةم هلی اشرتاء کتبإ

 يةردزماننا احلاضر خيتارون الشروح األ م يفهف ةعلی الدق ةلهجدا والطالبون يرجحون الس

اح لتلخيص الوضّ " املسمی ب يديکم کتايبأ ا ويفهلدقت ةربون عن الشروح العربيهوي

قد علقت و  ةلهالس ةالعربي ةاللغ هتممت فيهقد ا ولکين ةالعربي ةاللغ ن کان يفإو  "املفتاح

 ما مقصدى إظهار مؤهاليت ذتقريبا للفهم إبعض املواضع تيسريا و  ردية يفاأل احلواشي

 ةلهمن حيث س ةرديکالشرح األ  هجيدون م�أ رجوأو  املتعلمنيالعلمية وتسلطها على 

 الکتاب مفيدا للمعلمني واملتعلمني حبمد ذاهويثبت  كالسب ةا وجودهلفاظ وساللتاأل

بيان  والطلباء والثاين�فعا للعلماء  هن جيعلأ ل هللائسأ� أالعزيز و  هتعالی وبفضل رسول هللا

خذ العبارات اٰ ن أحاولت قد  ينأبل  يلفاظأالشرح ليس من  ذاه ما ذکر يفمتام ن أ
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ما يف يلفاظأ ذ ليس يفإذا ه کتايب  يف مسهال هلا اهجعلأو  ساليفأحتی املقدور من 

يل هتس ا يفدهل جاٰ � مل أذا يم هلهواملفا املعاين ةم مشکلن عبارا�إ مث ةم من الربکهلفاظأ

خراج إوالثالث  ةوالعبارات املختصر  ةلهلفاظ السا �ألها ومعانيهم وتبيني مطالبعبارا�

وذخري ليومي وغدي  يبقل 1نانئواطم يروح ةراح لیإالکتاب  إهداءالتحسني و 

حركة للس يسالتأبطل والصويف األكرب والعارف الكامل والعابد الزاهد والداعي الكبري و 

لياس العطار إد البالل حمم وباحلضرة العالمة أالکرمي  يمرشدهو و "دعوت إسالمي" 

 يف الکرميني املکرمني املعززين يولوالد هبطول حيات هللا متعين يالقادر  يالرضو الضيائي 

 مغفرة الغفار إىلاحملتاجة  همتاملختار أل النيب ةدعيأمن  ةوافر  ةحص ا هللامهعطاأ الدارين

   .ٰامني

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

                                                 

  1 من �ب افعالل بتشديد الالم األول.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

 من مل نعلم والصالة على سيد� حممد خري علم من البيان ماعلى ما أنعم و احلمد � 

وصحابته  احلکمة وفصل اخلطاب وعلی ٰاله األطهار من أويتوأفضل  نطق �لصواب

  ..األخيار.

  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

كل واحد من البسملة   يف الواردةاألحاديث  هنا أحباث عديدة أملبحث األول يف

النسبة  معرفة احلمد والشكر ومعرفة يف حيث التطبيق بينها واملبحث الثاينواحلمدلة من 

 أصل اجلملة أي احلمد واملبحث الرابع يف يفم األلف والال بينهما واملبحث الثالث يف

افتتح املصنف كتابه "تلخيص  قد�  احلمد مراد لفظ هللا واملبحث اخلامس يفاحلمد � 

أعطاه  قد اليتة ليشكر على النعمة العظيمة هللا تعاىل بعد التيمن �لتسمي املفتاح" حبمد

فتتاح كتاب هللا جل جمده وليمتثل امتثاال الكتاب وليوافق اال ليف هذاعزوجل من � هللا

�ل مل يبدأ فيه ببسم هللا  يه الصالة والسالم وهو كل أمر ذياأل�م عل �حاديث خري

�ل مل يبدأ فيه �حلمد � فهو أقطع وليتبع اتباعا  لرمحن الرحيم فهو أقطع وكل أمر ذيا

يف  بتداء تسمية والتحميد واعلم أن حديث االحيث ابتداء كتبهم �ل بوترية السلف من

ن حديث رأت اآلن فاملوافقة تكون من حيث إكما ق  كل من التسمية والتحميد مروي

بتداء االأو  ضايفبتداء اإلوحديث التحميد على اال بتداء احلقيقيالتسمية حممول على اال

هو  بتداء احلقيقيواال بتداء العريفالتسمية والتحميد حيمالن على اال حديثيأو  العريف

بتداء فالبسملة مقدمة على مجيع الكتاب واال شيءمقدما على كل  شيءجعل ال

بتداء هو جعل البعض مقدما على البعض ومؤخرا عنه فالتحميد حممول على اال ضايفاإل

هو  بتداء العريفالتسمية واال ض أيبقية الكتاب ولتأخره عن البع لتقدمه على ضايفاإل
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 بتداء العريفمقدما على املقصود فالتسمية والتحميد حمموالن على اال شيءجعل ال

لتقدمهما على املقصود مث اعلم أن احلمد هو الثناء �للسان على قصد التعظيم يكون 

أو �لنعمة أو بغريها والشكر فعل ينبئ عن تعظيم املنعم كان �للسان أو �لقلب 

ثباته ضرورة ثالثة مواد األعضاء الباقية من اجلسم وبينهما عموم وخصوص من وجه وإل

وماد�ن افرتاقيتان  نعام مقابلة اإل كتصادقهما على الثناء �للسان يف  جتماعيةامادة 

صدق احلمد فقط على الثناء �لعلم وصدق الشكر فقط على الثناء  كتفارقهما يف

ورد الشكر  الذياملوضع  أيه أن مورد الشكر حصل من ما ونعام مقابلة اإل يف�لقلب 

ونه لسا� فقط وأن متعلق عليها أعم لكونه لسا� وقلبا وأركا� ومورد احلمد أخص لك

حسان ومتعلق الشكر أخص لكونه إ حسا� أو غريإما به الثناء أعم لكونه  احلمد أي

 ستغراق أيمد � أو االجنس احل احلمد للجنس أي م يفحسا� فقط مث األلف والالإ

احلمد مراد أو للعهد  أي عرف املصنف نفسه إذا مجيع احملامد � أو للعهد الذهين

ن قيل : قدم لفظ احلمد على هللا إاخلارج مث  يفأريد الفرد اخلاص من احلمد  إذا اخلارجي

على ته فقدم احلمد ن هذا املقام مقام احلمد �مهيجيب �أورعاية تقدمي لفظ هللا واجبة؟ ف

وأصل هذه اجلملة مجلة فعلية  )1(العلق: "قرأ �سم ربكإ" يفن املقام مقام القراءة هللا كما أ

عدل من نصب  محدا مقام الفعل مث م املصدر أيمحدت محدا � فحذف الفعل وأقي أي

ة مسيا إىلاجلملة والعدول من اجلملة الفعلية ة مسيارفعه فصار "احلمد �"  إىلاحلمد 

 إىلقد عدلت من الفعلية  اليتاجلملة  ستمرار الفعل ودوامه ألنااجلملة لداللتها على 

تشتمل على الفعل  اليتاجلملة الفعلية ة تفيد استمرار الفعل وهذا هو املقصود هنا و مسياال

على دوام الفعل مث هللا هو  ال ر التجدديستمرااال ملضارع تدل على جتدد الفعل أعينا

ت الواجب الوجود املستحق جلميع احملامد فخالقنا له الثناء يستحق مجيع األفراد علم للذا

 م يفلالختصاص احملامد به تعاىل وأيضا ااستحقاقا لذاته وألوصافه فصار امن احلمد 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 "على ما أنعم" يف ما علم من البيان ما مل نعلمأنعم و  على ماختصاص لال "�"

بلغ من نعام أموصولة للفساد ألن احلمد على نفس اإل نعامه الإاحلمد على  ة أيمصدري

 ضروري "علم" و "أنعم" موصولة تقدير الضمري يف جعل مااحلمد على النعمة وألن يف 

فتقدير  "مل نعلم لبيان ماأنعمه وعلمه من ا احلمد � على ما" املوصولة أعين ما إىللريجع 

حيتاج  فال "مل نعلم ما" صراحة أي " متعذر ألن مفعوله مذكورعلم"املعطوف  الضمري يف

إلظهار فخامة  أنعم مامن مجلة  هو حدة وذكر املصنف البيان على  تقديره وقد إىل

 أحواله مث قدم الظرف أين مقصود الكتاب معرفة البيان و ستهالل ألالبيان ولرباعة اال

هذه اجلملة واجلملة  حملافظة السجع ألن امليم يف "نعلممل  ما" أيمن البيان على املفعول 

والصالة الضمري  يفاملظهر عما  الفصيح أياملتقدمة على اآلخر والبيان هو املنطوق به 

ى احلمد قد عطف املصنف هذه اجلملة علعلى سيد� حممد خري من نطق �لصواب 

قلب املؤمن والصالة اسم  إىلنشائيتان معىن �لنسبة اتان لفظا و ها�ن مجلتان خربي �

عند البعض يدل علی احلدث و ال يکون مشتقا منه لكنه  واسم املصدر ما تصليةمصدر ل

لی هللا يکون مبعنی رمحة أضيف إ إذاألنه  خمتلفة وضع ملعان هو ما هو مشرتك لفظي

لی املؤمنني يکون مبعنی دعاء إاتباع و لی املالئکة يکون مبعنی استغفار و إوإحسان و 

عند البعض هو مشرتك معنوي مبعنی تسبيح و  لی الوحوش والطيور يکونإوطلب رمحة و 

املذکورة  عنی إضافة اخلري وکل من املعاينوضع ملعنی واحد يکون له أفراد فيکون مب هو ما

يرجع  الذيهو  "سيد"للصلوة من رمحة وإحسان واستغفار ودعاء وطلب رمحة فرد له و

 "دحمم"يدفعها عنهم وهم و هويتحصل عنهم مکار  النوائب والشدائد فيقوم �مرهم يف إليه

محد  عدحيمد به محدا ب الذيهو  "حممدكذا "أمحد" مث "و جمرور للبدلية ومشتق من احلمد 

لغة مبا ة والثايناحملمودي فيفيد األول مبالغة يفمحد  حيمد هللا محدا بعد الذيهو  "أمحد"و

توحيد ألنه أنسب مبقام وأکثر استعماال وخصت به کلمة الأشهر ة واألول احلامدي يف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ستعماللکثرة اال هو اسم التفضيل وأصله أخري مث هذا صار خري خري من نطقة احملمودي

فأوثر  "النطق"ويکون صفة حملمد و "من نطق"لی إنه أضيف إالتخفيف و  تقتضي وهي

هو  �لصواب )3(النجم: "اهلوی وما ينطق عن"به علی التکلم والقول موافقة لآلية الشريفة 

 طأ يف األعمال واحلق والباطل يفيتعلق بنطق وهذا مرادف الصدق مث الصواب واخل

 "من أويت"لی أضيف إ "أفضل" احلکمة وفصل اخلطاب وأفضل من أويتعتقادات اال

 مبين "أويت"واملراد �حلکمة علم الشرائع وکل کالم وافق احلق و "خري"وعطف علی 

 هذا الفعل يقتضيال من هللا تعالی و يصدر إ الفعل ال للمفعول ألن فاعله هو هللا وهذا

 وفصل اخلطاب احلکمةهو  والثاين "من"لی ع إمفعولني فاملفعول األول ضمري فيه راج

أو عاطفة لفصل اخلطاب على مفعول معه  "مع"مبعىن  "وفصل اخلطاب" والواو يف

يکون مبنيا للفاعل  لی املوصوف والفصل مصدر واملصدر قدوفيه إضافة الصفة إ احلكمة

وقد يکون مبنيا للمفعول فأصله اخلطاب الفاصل بني احلق والباطل وبني الصواب واخلطأ 

عند البصريني  "آل"أصل  لهوعلی اٰ اخلطاب املفصول کل سامع يفهمه بسهولة  أو

نية ألفا قد بدل اهلاء مهزة للتخفيف مث بدل اهلمزة الثا "أهيل"لتصغريه  "أهل"سبويه و 

بفتحة اهلمزة والواو لتصغريه  "أول"أصله  عند الکسائيو  "آل"ن الصرفية فيکو  للقاعدة

أهل مسعت أعرابيا فصيحا يقول  قال الکسائيو  "آل"مث بدل الواو ألفا فيکون  "أويل"

استعمال  يفأويل و  بني أهل وآل فتصغري أهل أهيل وآل ففرق األعرايب أهيل وآل أويل

 يقال آل احلق العقول هلذا ال ذوي إىلجوه أوال إن اآلل يضاف فرق بو  وأهل آللفظ 

لی ال إيضاف إ ألولياء هللا و�لثا إنه ال يقال آل هللا لی هللا هلذا الف إيضا و�نيا إنه ال

کصاحب وأصحاب وهو صفة   هو مجع طاهر األطهار حجام آليقال  األشراف هلذا ال

بکسر الصاد قد أطلق علی أصحاب رسول هللا  "الصحابة" وصحابته األخيارآلله 

يطلق علی أصحاب  "األصحاب"عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني فقط و صلى هللا
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

بتشديد الياء  "خري"مجع  "األخيار"و رسول هللا وغريهم فالصحابة أخص من األصحاب

مقول يؤنث وهو  ال و  جيمع ال يثنی و بسکون الياء ألنه اسم تفضيل ال "خري"ال مجع 

واخلري بسکون الياء مقول ق احلسنة والسرية الطيبة خصوصا األخال لشخص أعلی يف

  لفرد هو خري مطلقا. 
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ذ به يعرف إ ان أجل العلوم قدرا وأدقها سر فلما کان علم البالغة وتوابعها مأما بعد 

  ا...نظم القرآن أستاره أسرارها ويکشف عن وجوه اإلعجاز يفدقائق العربية و 

 
من غري  ستئنافيستعمل لال الکالم لتفصيل اإلمجال وقد يفههنا إنه يستعمل  أما بعد

هو من الغا�ت وهلا ثالث أحوال  أوائل الکتب وبعد نه يسبقه إمجال کأما املذکور يفأ

نو� أو م إما أن يکون نسيا منسيا ال وعلی الثاين أو إليهأل�ا إما أن يذکر معها املضاف 

 لی الثالث يکون مبنية علی الضم وأما بعد فلما کان اخلفعلی األولني يکون معربة وع

حذف کلمة الشرط  قد "خلن إفلما کابعد احلمد والصالة  شيءيکن من  مهما"أصله 

 إليهمقامها مث حذف املضاف  "أما"وأقيم کلمة  "شيءمهما يکن من " وفعل الشرط أي

والبيان  املعاين أي فلما کان علم البالغة "أما بعد"فيکون  "الصالةاحلمد و " أي

جزائية قيل أول من  "فلما"فاء يف هو جواب الشرط وال خلأي البديع فلما کان إ وتوابعها

ينفعه  ملاندم زيد و  حنو "مل"قد جيئ مبعنی  "امل"داؤد عليه السالم مث إن  تکلم �ما بعد

کما   الظرف "إذ"نی مبع و )4الطارق:( عليها حافظ إن کل نفس ملا حنو "ال"ی مبعن الندم و

  " للتبعيضية أيمن"رتبة ومنزلة  أي من أجل العلوم قدرا "فلما کان"قد أردت هنا يف 

أدق  أي وأدقهاجليلة القدر کعلم التوحيد  هي اليتعلم البالغة من تلك الطائفة کان 

ذ إة املدركة بعلم البالغة وتوابعها العلم کدقائق العربيسر ما يدرك �ذا املراد �ل سراالعلوم 

من العلوم  ه بغري  بعلم البالغة وتوابعها ال " إلفادة احلصر أيبه" تقدمي الظرف أي به

عطف  وأسرارهادقائق اللغة العربية ونكا�ا  أي دقائق العربيةيعرف کاللغة والصرف 

العربية واملراد �ما املعاىن املدلول عليها خبواص  إىلتفسري إن كان الضمري فيه راجعا 

عطف مغاير إن  و  مقتضيات األحوال هيكيد وعدمه و رتاكيب من التقدمي والتأخري والتأال

يراد ذا على هف أسرار تلك الدقائق دقائق العربية و  الدقائق أي إىلكان الضمري فيه راجعا 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

11

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

تقتضيها تلك األحوال   اليت�لدقائق األحوال كالشك وخلو الذهن و�ألسرار النكات 

أستعمل  قدنظم القرآن أستارها  اإلعجاز يف هويکشف عن وجو كيد وعدمه كالتأ

إيهام ألن الوجه  لوجوهاذکر  هذا املقام: أوال يف ستعارات يفاملصنف صنعة اإليهام واال

 هو املعنی البعيد وهذاو ني العضو املخصوص وهو املعنی القريب والطريق يمعن يستعمل يف

تشبيه الوجوه  وجوه اإلعجاز�نيا يف و نظم القرآن  عن طرق اإلعجاز يف املراد هنا أيهو 

تشبيه  ه اإلعجازوجو  و�لثا يف 3ستار ختييلواأل �2ألشياء املستورة استعارة �لکناية

احلسنة ختييل واألستار  إثبات الوجوه للصوراحلسنة استعارة �لکناية و  اإلعجاز �لصور

  احلسنة.  فاألستار مناسبة للصور 4ترشيح

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

                                                 

  األشياء املستورة. يوجوه وحذف املشبه به أ يهي ذکر املشبه أ 2 

  األستار الزم لألشياء املستورة. يهو ذکر الزم املشبه به أ 3 

  املشبه به.هو ذکر مناسب  4 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

12
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العالمة أبو يعقوب يوسف  صنفه الفاضل الذيقسم الثالث من مفتاح العلوم وکان ال

أمتها و  رة نفعا لکونه أحسنها ترتيباأعظم ما صنف فيه من الکتب املشهو  السکاکي

والتعقيد ا ولکن کان غري مصون عن احلشو والتطويل أکثرها لألصول مجعحتريرا و 

لی اإليضاح والتجريد ألفت خمتصرا يتضمن ما فيه من ا إختصار ومفتقر قابال لال

حتقيقه  األمثلة والشواهد ومل آل جهدا يفمن  إليهالقواعد ويشتمل علی ما حيتاج 

ختصار لفظه تقريبا لتعاطيه ا  من ترتيبه ومل أ�لغ يفتناوالب ا أقر و�ذيبه ورتبته ترتيب

تب القوم بعض ک فوائد عثرت يف ذلكلی ا لتسهيل فهمه علی طالبيه وأضفت إوطلب

ا ومسيته تلخيص إليهال �إلشارة  کالم أحد �لتصريح �ا و  عليها وزوائد مل أظفر يف

 هو حسيبو  ذلك ه ويل�صله إن نفعاملفتاح وأ� أسئل هللا من فضله أن ينفع به کما 

  ونعم الوکيل ...

 
 لی ثالثة أقسام  فالقسم األول يفهو يشتمل ع وکان القسم الثالث من مفتاح العلوم 

 واملنطق والقسم الثالث يف القوايفالعروض و  يف شتقاق والقسم الثايناالالنحو والصرف و 

الفاضل من کالم املصنف غالبا التصنيف ما يکون  صنفه الذيعلم البالغة وتوابعها 

قرية بنيشابور أو  هيو  سکاکة لینسبته عليه الرمحة إ يالعالمة أبو يعقوب السکاک

 يف أي فيهبصيغة ا�هول  ما صنف لیومضاف إ "کان"خرب  أعظم�لعراق أو �ليمن 

 هذا التمييز من أعظم نفعاهذا بيان ملا املوصولة  من الکتب املشهورة علم البالغة

علم البالغة من الکتب  أحسن ما صنف يف أي أحسنهاالقسم الثالث  أي لکونه

أمت الکتب  أي وأمتهامرتبته مقدما أو مؤخرا  يف شيءهو وضع کل  ترتيبا املشهورة

أکثر  أي وأکثرهاهو �ذيب الکالم من الزوائد  حتريراهذا الفن  املشهورة املصنفة يف

إن القسم الثالث  أي عظرف جلم لألصول  مجعالألصول الکتب املشهورة املصنفة فيه 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

13

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

علم البالغة واعلم  لی الکتب املشهورة املصنفة يفة إاألصول �لنسب قد اشتمل علی أکثر

 لکن کان غريو النسبة  متاييز تدفع اإل�ام يف "مجعا" و "حتريرا" و "ترتيبا" و "نفعا"أن 

هو الزائد  والتطويلعنه  هو الزائد املتعني املستغىن عن احلشوحمفوظ  غري أي مصون

يظهر معناه  هو کون الکالم مغلقا ال والتعقيداملتعني علی أصل املراد بال فائدة الغري 

 لی اإليضاحومفتقرا إ خرب �ن لکان "قابال"لدفع التطويل و ختصارقابال لالبسهولة 

 ضم األشياء املختلفة مؤلفة وهيمن األلفة  ألفتلدفع احلشو  والتجريدخلامتة التعقيد 

کتابه   ملصنف بل �خذ کالم غريه يفيکون من کالم ا حبيث يطلق عليها اسم الواحد فال

من  فيه من القواعدما  حيتوي أي يتضمنألفت القسم الثالث جبعله خمتصرا  أي خمتصرا

اته حکم کلي ينطبق علی مجيع جزئي وهي مجع قاعدة "القواعد"و ا املوصولةبيان مل

فرد من أفراد احلکم  لنا کل حکم منکر جيب توکيده فأيليتعرف أحکامها منه کقو 

الغري �ئب الفاعل مبنيا للمفعول و  إليهويشتمل علی ما حيتاج جيب أن يؤکد املنكر 

 فاعله ضمري مسترتأو مبنيا للفاعل و  ا املوصولةملی راجع إ الصريح هنا ضمري جمرور

ات املذکورة إليضاح ئياجلز  مجع املثال هي من األمثلةلی قارئ هذا الکتاب راجع إ

مجع الشاهدة لکو�ا علی وزن فواعل مجع  والشواهدمن أفراد املمثل له  هيالقواعد و 

ن هو م ومل آل جهداة إلثبات القواعد ر ات املذکو هي اجلزئيفاعلة واملراد هنا شاهد و 

آل  مل" اعلم أن يفالتضمني معناه املنع و ا�از أو بطريق التقصري و  األلو معناه احلقيقي

 "مل آل"ا يکون حاال من فاعل جهدأوجها أحدها  من حيث الرتکيب النحوي "جهدا

مل أقصر جمتهدا " أو مصدرا للحال احملذوفة أي مبعناه احلقيقي "أقصر"يکون مبعنی  إذا

 مل أقصر يف" ع اخلافض أيأو منصو� بنز  "مل أقصر اجتهادي" " أو متييزا أيجهدا

متضمنا معنی املنع وأصل  "مل آل"کان   إذايکون مفعوال �نيا  "جهدا"و�نيها  "اجتهادي

 "جهداأزل  مل" من األفعال الناقصة مبعنی "مل آل"و�لثها أن  "أمنعك جهدا مل"العبارة 
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املختصر والتحقيق  يفما ذكر حتقيق  أي حتقيقه يف "جمتهدا"ويل فجهدا يکون خربا بتأ

املختصر والتهذيب هو تنقيح  يفما ذكر �ذيب  أي و�ذيبه�لدليل  شيءهو إثبات ال

هو  ترتيبااملختصر  أي ورتبتهالکالم من الزوائد والتدقيق هو إثبات الدليل �لدليل 

 أقربواملوصوف مع الصفة يکون مفعوال مطلقا  املوصوف من جهة الرتکيب النحوي

 من ترتيبهبعد املصدر ظرف له ما متييز من الضمري املميز و  تناوالالضمري فيه يکون مميزا 

لی تيب القسم الثالث �ضافة املصدر إلی الفاعل أو تر �ضافة املصدر إ ترتيب السکاکي

هو املفعول  تقريباألفت  الذيألفاظ املختصر  أي ختصار لفظها ومل أ�لغ يفاملفعول به 

 وطلبا "تقريبا" وأخذه وهذا يکون ظرفا ملا قبله أيلتناوله  أي لتعاطيه "أ�لغمل " له من

 يف طالبني املختصر أي علی طالبيهاملختصر  أي لتسهيل فهمه "تقريبا"عطف علی 

لی إأنسب  أي وأضفت ظرف لطلب لتسهيلوا األصل مث أسقطت نون اجلمع لإلضافة

 أي بعض کتب القوم عليها يفاطلعت  أي عثرتمجع الفائدة  فوائداملختصر  ذلك

 کالم أحد �لتصريح �ا  يفمل أفز  أي مل أظفر "فوائد"عطف علی  وزوائدعلی الفوائد 

 ا الطالب إن تريد الرتكيب النحويلی الزوائد أيهإ أي اإليهال �إلشارة  و�لزوائد  أي

ن اجلملة بعد صفة ألخل بعده أي عثرت إ ماموصوفا و  "فوائد"جلملتني فتقول بني هاتني ا

ما بعده أي مل موصوفا و  "زوائد"تقول و  "فوائد"علی  "زوائد"تعطف کون صفة و النکرة ت

ول املوصوف مع الصفة مفعوال به ألضفت والتصريح �ا متعلق بلم تقخل صفة و أظفر إ

 " هذا ما ظهر عنديال أظفر"أي  "ال" متعلق �لفعل احملذوف بعد اإليهاإلشارة أظفر و 

هنا رمز لطيف وهو أن املصنف جعل لك التغوص و  أخرى أيضا فينبغي وفيه احتماالت

 قد ورد تلخيص املفتاحاملختصر  أي ومسيتهخمرتعات خاطره زوائد تواضعا وکسرا للنفس 

مفتاح العلوم اح ألنه تلخيص القسم الثالث من کتابه بتلخيص املفت  مل مسینه عرتاض �اال

ال تلخيص املفتاح قاطبة فأجيب �نه تلخيص القسم الثالث وهذا القسم أعظم من 
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هذه  وأ� أسئل هللا هلذا قد مسی املصنف خمتصرا بتلخيص املفتاح نيالقسمني الباقي

هللا  أن ينفع هذا حال من من فضله "مسيته"لة حال من ضمري الفاعل املتصل يف اجلم

هو القسم و �صل تلخيص املفتاح  أي �صلههللا  کما نفعبتلخيص املفتاح  أي به

سأل ذا حال أي أمع الصلة يکون  املوصول احلريف خللوم أن ينفع إالثالث أو مفتاح الع

إن هللا  أي إنه احلال ن فضله وهو من تقدمي احلال على ذيالنفع به حال كونه كائنا م

 " علی اجلملة األولی أينعم الوکيل"فعطف  ونعم الوکيل هو حسيبو النفع  ذلك ويل

ل فعطفه علی اجلملة يصلح للتعلي ال "نعم الوکيل"أل�ا معللة ويصح  ال "إنه ويل ذلك"

مناسب وفيه صور�ن عطفه إما يکون علی متام اجلملة  "هو حسيب" املتوسطة أي

لی أو ع "نعم الوکيل هللاهو حسيب و "ص �ملدح حمذوفا تقديره املتوسطة فيکون املخصو 

 هو حسيب"التقدير فاملخصوص هو الضمري املقدم و  "حسيب" ملة املتوسطة أيجزء اجل

  ليکون عطف اجلملة علی اجلملة ويف "حيسبين"يکون بتأويل  "حسيب"و "هو نعم الوکيلو 

نشاء ال جبعل االجيوز إ نشاء علی اإلخبار وهذا العطف اال کل واحد من الصورتني قد

  ال اإلخبار.يراد من املقول إ ال مبعنی املقول و
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  مقدمة

وصف �ا األخريان الفصاحة يوصف �ا املفرد والکالم واملتکلم والبالغة يمقدمة: 

املفرد خلوصه من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القياس فالتنافر  فقط فالفصاحة يف

  مرسنا مسرجا أيحنو ع وفامحا و ی والغرابة لی العلٰ غدائرها مستشزرات إحنو ع 

اللمعان واملخالفة حنو الربيق و  ستواء أو کالسراج يفواالالدقة  يف کالسيف السرجيي

 شريف کرمي اجلرشی عحنو السمع  قيل ومن الکراهة يف ع احلمد � العلی األجلل

  النسب وفيه نظر...

 
ا مقولة مل مأخوذة من مقدمة اجليش وهي علی قسمني مقدمة العلم هي هي مقدمة

بيان تعريف ذلك العلم وموضوعه وغرضه ومقدمة  وهذه يف العلم يتوقف عليه الشروع يف

مقولة حلصة من الکالم قدمت أمام املقصود الرتباطه حبصة منه واملقدمة  هيالکتاب و 

وبصيغة املفعول مبعنی العلم  يفعلی غريه  القاريتقدم بصيغة الفاعل تسمی �ا أل�ا 

صطالح اال يفالظهور لغة و  هي الفصاحةاملتقدمة تسمی �ا أل�ا تقدمت أمام املقصود 

مثل کالم فصيح  والکالممثل کلمة فصيحة  املفردلفصاحة � أي يوصف �اأنه 

صطالحا مطابقة انتهاء لغة و الوصول واال هي والبالغةمتكلم فصيح  أي واملتکلم

حنو كالم الکالم واملتکلم  أي األخريانالبالغة  أي يوصف �االکالم ملقتضی احلال 

من العرب ألن  يوصف �لبالغة أل�ا مل تسمع کلمة بليغة ال وإن املفردمتكلم بليغ بليغ و 

وصفت الکالم واملتکلم �لبالغة  إذا" أي فقطاملفرد  تتحقق يف ملوافقة ملقتضی احلال الا

من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة املفرد  أي املفرد خلوصه فالفصاحة يف "فانته

الکلمة  هو وصف يف فالتنافر ليا من األخالل الثالثة فصاحةخا كون املفرد أي القياس

ذوائبها  أي غدائرهاع حنو النطق �لکلمة  عسريوجب ثقل الکلمة علی اللسان و 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

الکلمة غري ظاهرة کون   أي والغرابةلی فوق إ أي یلی العلٰ إمرتفعات  أي مستشزرات

نفا أ أي مرسناو شعرا أسود کالفحم  أي فامحاو  عحنو ستعمال نوسة االمأ و الاملعنی 

 الدقة يفالسيوف  إليهسريج اسم حداد تنسب  کالسيف السرجيي  مسرجا أي

ن الکلمة هو کو  واملخالفةمعنامها واحد  اللمعانالربيق و  ستواء أو کالسراج يفواال

 6وأبی �بی 5آلعلی خالف ما ثبت من الواضع ألن  أي علی خالف القانون الصريف

ولکنها فصيحة  علی خالف القانون الصريف 9وقطط شعره 8واستحوذ 7وعور يعور

 فيه خالف ما "األجلل" احلمد � العلی األجللع حنو من الواضع  ذلكلکو�ا �بتة ک

 أي السمع قيل ومن الکراهة يفاألجل  واضع ألنه قد ثبت منه �إلدغام أيثبت من ال

خمالفة القياس احلروف والغرابة و  افرن املفرد الفصيح خلوصه من تنأنه قد قيل کما إ

 أي کرمي اجلرشی ع حنو ضروريأيضا السمع  خلوصه من الکراهة يف ذلكك ضروري

 يف أي وفيه اجلرشیهنا قد وجدت الکراهة يف السمع يف  شريف النسبالنفس 

حمل التفکر  أي نظرحدة ذکره على السمع أيضا و  خلوص املفرد الفصيح من الکراهة يف

 حدة ألن الکراهة يفالسمع على  ر اخللوص من الکراهة يفضرورة لذک والتأمل ألنه ال

  من جهة التنافر أو الغرابة فقد دخلت حتت التنافر أو الغرابة.  السمع هي

 

                                                 
أصله أول مث بدلت الواو �أللف والقانون هو إبدال اهلمزة الثانية �أللف إذا اجتمعت اهلمز�ن يف الکلمة   5

   الواحدة.

  6 هذا من �ب فتح يفتح مع أن الشرط مفقود فيه وهو کون العني أو الالم حرفا من حروف احللق.

  7 القانون أنه �يت عار يعار �عالل الواو �أللف.

  8 الضابطة أنه جييء استحاذ �عالل الواو �أللف.

  9 القياس أنه قط �دغام الطاء �لطاء الجتماع املتجانسني. 
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الکالم خلوصه من ضعف التاليف وتنافر الکلمات والتعقيد مع فصاحتها  ويف

وقوله  وليس قرب قرب حرب قرب والتنافر کقوله ع ضرب غالمه زيدا حنو فالضعف

 علیيکون ظاهرا الداللة  والتعقيد أن ال معي کرمي متی أمدحه أمدحه والوری ع

  النظم... ما يفإللخلل د املرا

 
من ضعف التاليف وتنافر الکلمات الکالم  أي الکالم خلوصه يفالفصاحة و

الکالم   املشتمل علی الکلمات فالفصاحة يف فصاحة الکالم أي والتعقيد مع فصاحتها

الکالم علی خالف ن هو کو  فالضعفليا من األخالل الثالثة کون الکالم الفصيح خا

ضرب  حنواملشهور بني اجلمهور کاإلضمار قبل الذکر لفظا ومعنی  القانون النحوي

هو مفعول و  رتبة راجع إلی زيدهو مقدم لفظا و هو الفاعل و و  ضمري غالمه غالمه زيدا

ن  إکون الکلمات ثقيلة علی اللسان و هو  تنافر الکلمات  أي والتنافرتبة مؤخر لفظا ور 

قرب حرب مبکان  عکقوله الثقل  ة مث التنافر علی ضربني متناه يففصيحا کان کل منه

 قربالقرب وال الثقل فيه اجتماع هذه الکلمات منشأ ليس قرب قرب حرب قربو قفر 

الثقل  منشأ يکرمي متی أمدحه أمدحه والوری مع عکقوله  والثقل دون التناهي مكررا

يکون الکالم ظاهرا  التعقيد أن الو  تکرارمهامع  "ه"و  "ح"اجتماع احلروف فيه 

بسبب تقدمي ما حقه التأخري أو  النظم ما يفإنقص لل أي الداللة علی املراد للخلل

بني املوصوف و اخلرب و  إخري ما حقه التقدمي أو حذف ما شأنه ذکر أو فصل بني املبتد�

  والصفة وغريها. 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

أبوه  ا : أبو أمه حيمملکال الناس إ وما مثله يف خال هشام شعر کقول الفرزدق يف

سأطلب ع نتقال کقول اآلخر اال ما يفإو  ال مملك أبو أمه أبوهيقاربه إ حي أي يقاربه

نتقال من مجود ن االإالدموع لتجمدا ف الدار عنکم لتقربوا : وتسکب عينايبعد 

قصده من السرور قيل ومن کثرة التکرار وتتابع لی ما عني إلی خبلها �لدموع ال إال

 جرعی حومةامة اإلضافات كقوله ع سبوح هلا منها عليها شواهد وقوله ع مح

  فيه نظر...و  اجلندل اسجعي

 

: ا ال مملکالناس إ ما مثله يفو  شعر براهيمإامسه  خال هشاممدح  کقول الفرزدق يف

هنا  بوهه أميقاربه إال مملکا أبو أ حيالناس  ما مثله يفو  يأ أبوه  يقاربه  أبو أمه حي

أبو  اخلرب أيو  إوفصل بني املبتد بوهأيقاربه بسبب  حي الصفة أيفصل بني املوصوف و 

ا وفصل  حي مملکا و  املستثنی علی املستثنی منه أيوهنا أيضا تقدمي حيبوه بسبب ه أمأ

الشعر املذکور  يف مل التعلق النسيبلتتأو  واملبدل منه هو مثله حيکثري بني البدل هو 

فقط: عبد هللا له ابن امسه  إليهفيه أ� أشري  الرتكيب النحوي إىل ولتتوجه توجها يسريا

امللك  أعطي الذي هو اململك أيو  براهيم وابنة أيضا امسها زينب هلا ابن امسه هشامإ

الفضائل إال  يشبهه يف يف الناس حي براهيمإل هشام فمراد الشاعر ليس مثل فابراهيم خا

 قد أعطي الذييکون خال ابن أخته هو  اهيمبر إزينب أخت إبراهيم و  ابن أخته أي

فهو  الظرف املستقر ل"�بتا" احملذوفالناس  يف ضافياإکونه مرکبا  بعد املبدل منهمثله  مشبه بليسوما  امللك هشام

جعله مجلة فعلية واملوصوف مع الصفة  بعد الصفةيقاربه  املوصوف حييکون خربا بعد اقرتان اسم الفاعل مع فاعله وظرفه املستقر 

 اخلرب  بوهأ املبتدا مهأبو أ يكون بدال مث يكون اسم "ما" ىنمع املستث فهو ىناملستث مملکاداة اإلستثناء  أ الإ منه ىنيكون مستث

کقول  املراد لی املعنی الثاينإانتقال الذهن من املعنی األول  يف أي نتقالاال ما يفإو 

ن إالدموع لتجمدا ف الدار عنکم لتقربوا وتسکب عينايسأطلب بعد ع اآلخر 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

مجود  أي من السرور هلی ما قصدنتقال من مجود العني إلی خبلها �لدموع ال إاال

العني له معنی أول هو البخل �لدموع وله معنی آخر قد أراده الشاعر هو السرور والفرح 

الكناية  تنبغي ال الذياملعنی  ذلكمن  مجود العني کنی وهنا خلل واقع ألن الشاعر قد

لفصاحة الکالم خلوصه من  قيلمن سوء احلال واحلزن  سکب الدموع کنی منه وقد

 سبوحع  کقوله  أيضا ومن کثرة التکرار وتتابع اإلضافاتاألخالل املذکورة السابقة 

وصفة  هذا مبين للفاعل مبعىن اجلاريفيه املذکر واملؤنث و  هذا مصدر يستويو  علی فعول

السباحة  أي عليهاالفرس  أي منهاالفرس  أيهلا للموصوف احملذوف وهو الفرس 

 املذکر أوال لعدم کونه من ذوي هو الذيلی الفرس والضمائر املؤنثة راجعة إ شواهد

على وزن  "سبوح"لعقول و�نيا لكون ا ذوي لی غريرجاع الضمري املؤنث إإالعقول وجيوز 

مکان إفهم  لکل ذيو  يسر يلواملؤنث وهذا ما ظهر و  املذكر فيه يستويو  فعول

رض أ محامة جرعی10 ع وقولههذا الشعر تکرار الضمري الواحد  يفحتماالت أخر و ا

من السجع وهو  سجعيارض ذات حجارة أ اجلندل شيءمعظم ال حومةذات رمل 

 "جرعی"ضافة إو  "جرعی"لی إ "محامة"ضافة إ اإلضافات أي تصويت احلمام فيه تکرار

جعل کثرة التکرار وتتابع  يف أي وفيه "جندل"لی إ "حومة"ضافة إو  "حومة"لی إ

القرآن الکرمي ووجودمها  ان يفأل�ما موجود نظراإلضافات سببني خملني بفصاحة الکالم 

ذکر "و )31:املؤمن( "دأب قوم نوح" فيه يدل علی عدم کو�ما خملني بفصاحة الکالم حنو

هلمها فأها سوا ما ونفس و" اإلضافات وهکذا فيهما تکرار )2مي:(مر  "رمحة ربك عبده زکر�

   فيه تکرار الضمري الواحد فقط. )7،8:الشمس ( "فجورها وتقٰوها
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 البالغة يفالتعبري عن املقصود بلفظ فصيح و  املتکلم ملکة يقتدر �ا علی ويف

ن مقامات الکالم إهو خمتلف فطابقته ملقتضی احلال مع فصاحته و الکالم م

   ...متفاوتة

 
ن الکيفيات أربعة أضرب إالنفس و  کيفية راسخة يف  هي املتکلم ملکة يفالفصاحة و

تسمی راسخة  غري نفعالية کحالوة العسل أوتسمی �راسخة إما الکيفية احملسوسة 

الفردية أو الکيفية ة و الکمية کالزوجي اخلوف أو الغضب وصفرة نفعاالت کحمرة�

ما إوهي احليوا�ت دون اجلماد والنبا�ت كاحليوة ة خمتصة بذوات األنفس النفساني

تسمی �حلال کالضحك راسخة  تسمی �مللکة ککون املتکلم فصيحا أو غريراسخة 

سواء کان مفردا   علی التعبري عن املقصود بلفظ فصيح�مللکة  أي �ا املتكلميقتدر 

حصري واألستار واملصباح فراش و تقول  عدادها کماإردت حماسبة األشياء و أ إذاکما 

 أي الکالم مطابقته والبالغة يف تستعمل اجلمالت إذا کان مرکبا کما أوواملنضدة 

ناسب کيد اعتبار مهو االعتبار املناسب للحال مثال التأملقتضی احلال مطابقة الکالم 

مع ن زيدا لقائم إ لی منکر احلکم حنوالکالم إ تلقي إذاکيد التأ يقتضي الذيللحال 

مقتضی احلال  أي وهوفصاحة الکالم املشتمل علی الکلمات الفصيحة  أي فصاحته

کيد التأ قتضاء فبعض املقامات يقتضيالحبسب ا ن مقامات الکالم متفاوتةإخمتلف ف

األحوال املعرب عنها  تضيات الکالم بصيغة اسم الفاعل هيمق يقتضيه مث وبعضها المثال 

إيراد الكالم على  إىلحقيقة يف كو�ما أمرا داعيا �ملقامات ألن احلال واملقام متحدان 

  . املقام حمال لورودهزما� لورود الكالم و  ميتوه احلال خمتلفان اعتبارا ألنو خصوصية ما 
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ومقام الفصل فمقام کل من التنکري واإلطالق والتقدمي والذکر يباين مقام خالفه 

کذا خطاب الذکي مع خطاب يباين مقام الوصل ومقام اإلجياز يباين مقام خالفه و 

احلسن والقبول مبطابقته  حبتها مقام وارتفاع شأن الکالم يفولکل کلمة مع صا الغيب

 ...املناسبعتبار طاطه بعدمها فمقتضی احلال هو االعتبار املناسب واحنلال

  

 أي مقام خالفهيقابل  أي واإلطالق والتقدمي والذکر يباينفمقام کل من التنکري 

مقام خيالف  أي ومقام الفصل يباينخري واحلذف التأخالف کل من التعريف والتقييد و 

 أي يباين مقام خالفهاأللفاظ القليلة  مجع املعاين الکثرية يف أي الوصل ومقام اإلجياز

ذکر األلفاظ  هيالقليلة واملساواة  ذکر األلفاظ الکثرية للمعاينهو و خالف اإلطناب 

لی إ يلقى الذيالکالم  أي مع خطاب الغيب کذا خطاب الذکيو  علی حسب املعاين

 غري له مقام وهو تحدث �لغيبکذا کالم يو  مناسب للغيب له مقام وهو غري الذکي

 جعلتمع کلمة أخری  أی لکل کلمة ولکل کلمة مع صاحبتها مقام مناسب للذکي

مع مصاحبة  مثال جعلت "إذا"ن للماضي مثال مع أ كما تلك الكلمة معمصاحبة 

 "إن"مع  أيصاحبة ما يشارك تلك املمع  للماضي أيتلك الكلمة م ليس لمقااملاضي 

يف معىن الشرط املشرتك بني  أييف أصل املعىن املشرتك بني الكلمتني  "إذا"شارك اليت ت

بني البلغاء  والقبول الذايت احلسن يفالفصيح  وارتفاع شأن الکالم "إن" و "إذا"

عتبار املناسب هو �الاملراد عتبار املناسب لالالکالم مبطابقة  أي مبطابقتهوالفصحاء 

ن کان من العرب أو حبسب إاعتربه املتکلم مناسبا للمقام حبسب السليقة  الذياألمر 

 بعدمهاالکالم احنطاط  أي حنطاطهاو ن کان من العجم إخواص تراکيب البلغاء  النظر يف

للحال املناسب  عتباراال فمقتضی احلال هواملناسب  عتبارلال بعدم مطابقته أي

 واملقام.
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 ذلكفادته املعنی �لرتکيب وکثرياما يسمی إلی اللفظ �عتبار فالبالغة راجعة إ

 إذاما يقرب منه وأسفل وهو ما  فصاحة أيضا وهلا طرفان أعلى وهو حد اإلعجاز و

دونه التحق عند البلغاء �صوات احليوا�ت وبينهما مراتب کثرية  لی ماإ غري عنه

ليف کالم يقتدر �ا علی �املتکلم ملكة  ويف  وتتبعها وجوه أخر تورث الکالم حسنا

لی االحرتاز عن مرجعها إن البالغة إبليغ فعلم أن کل بليغ فصيح و ال عکس و 

علم  منه ما يبني يف الثاينمن غريه و لی متييز الفصيح �دية املعنی املراد وإ يف اخلطإ

ا وم يعدا التعقيد املعنو هو ما منت اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك �حلس و 

علم البيان وما يعرف  ما حيرتز به عن التعقيد املعنويو  حيرتز به عن األول علم املعاين

سمی األول يبعضهم به وجوه التحسني علم البديع وکثري يسمی اجلميع علم البيان و 

 ... الثالثة علم البديعاألخريين علم البيان و و  ملعاينا علم

  

ألن  املعنی �لرتکيباللفظ  أي فادتهإ�عتبار مطلقا بل  ال لی اللفظفالبالغة راجعة إ

أحيا�   يأ وکثرياماها اض ال األلفاظ ا�ردة عنواألغر  ملقصود من الرتکيب اعتبار املعاينا

آض  أي فصاحة أيضاالبالغة  أي ذلكيسمی  ةفيه زائد "ما"کثريا أو تسمية کثريا و

 أعلى وهو حد اإلعجازضر�ن الضرب األول  أي طرفانللبالغة  أي وهلا يئيض أيضا

ة ويعجزهم عن مقابلته وهذا أن خيرج عن طاقة البشري إىلغته بال هو ارتفاع الکالم يف

 هذا موجود يفاألعلی و  أي يقرب منه وماالقران الکرمي  ستعمل يفالضرب قد ا

 أي لی ما دونهإ عن األسفل أي عنه الکالمغري  إذاوأسفل وهو ما ة األحاديث النبوي

ن إ أي عند البلغاء �صوات احليوا�ت الکالم التحق لی مقام هو أدنی من األسفلإ

فيها  املعايناعتبار األغراض و الضرب من أصوات احليوا�ت لعدم  البلغاء يتصورون هذا

خمتلفة بعضها أعلی من  مراتب کثريةاألسفل الطرف بني الطرف األعلی و  أي وبينهما
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وجوه بالغة الکالم  أي وتتبعهاعتبارات حبسب اختالف املقامات ورعاية اال البعض

 يفالبالغة و  تورث الکالم حسناوالفصاحة  11علم البديع سوی املطابقة مبينة يف أخر

 ليفعلی ��مللکة  أييقتدر �ا النفس  کيفية نفسانية راسخة يف  هي املتکلم ملکة

کل فصيح ليس ببليغ فعلم أن بني   أي عکس ال کالم بليغ فعلم أن کل بليغ فصيح و

لی إمبنی البالغة  أي ن البالغة مرجعهاإو الفصاحة والبالغة عموما وخصوصا مطلقا 

الفصيح من الکلمة أو الکالم  لی متييزإ�دية املعنی املراد و  يف اخلطإاإلحرتاز عن 

هو من املذكور و  أي منهمتييز الفصيح من غريه  أي والثاينالفصيح  غري أي غريه

 يفيعرف  أي ما يبني�دية املعنی املقصود ومتييز الفصيح من غريه  يف االحرتاز عن اخلطإ

علم  يف أوکمخالفة القياس   التصريف علم يف أوککون الکلمة غريبة   علم منت اللغة

 الذوق السليم کتنافر أو يدرك �حلس أو التعقيد اللفظيليف و کضعف التأ  النحو

يعرف �لعلوم  ال ألن التعقيد املعنوي يعدا التعقيد املعنو  وهو مااحلروف والکلمات 

لی احلاجة إدية املعنی املراد فمست � يف االحرتاز عن اخلطإ حلس فبقي� ال املذکورة و

�دية املعنی  يف واالحرتاز عن اخلطإ حرتاز عن التعقيد املعنوييدين لالوضع علمني مف

�دية  يف أي اخلطإ عن األول املوصولة مالی راجع إ "به" يفالضمري  حيرتز به ومااملراد 

حمالة  ال ألنه يبحث عن کيفية تطبيق الکالم ملقتضی احلال وهو علم املعاين املعنی املراد

املعنی الواحد  يرادلتعلقه � علم البيان عن التعقيد املعنوي حيرتز به وما متعلق �ملعاين

علم  أي طرق حتسني الکالم البليغ وما يعرف به وجوه التحسنيوبيانه بطرق خمتلفة 

يسمی من البلغاء وکثري بداعتها  خفاء يف ال لکونه �حثا عن احملسنات و البديع

 حيرتز به عن اخلطإ ما أي علم البيان وبعضهم يسمی األولالعلوم الثالثة  أي اجلميع

                                                 

  11 أی مطابقة الکالم ملقتضی احلال. 
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 حيرتز به عن التعقيد املعنوي ما أي األخريينيسمی و علم املعاين�دية املعنی املراد  يف

لتغليب الفن  البيان أو لتعلقهما �ملنطق أي علم البيانيعرف به وجوه التحسني  وما

علم ثالثة فنون  أي الثالثةيسمی وعلم البديع  أي علم البيان علی الثالث أي الثاين

   .لبداعة مباحثها وحسنهاالبديع 
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  علم املعاين

�ا يطابق اللفظ  اليتو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب وه ول علم املعاينالفن األ

 إليه أحوال املسندو  اإلسناد اخلربيانية أبواب أحوال مث ينحصر يفمقتضی احلال و 

جياز اإلو نشاء والفصل والوصل وأحوال متعلقات الفعل والقصر واالوأحوال املسند 

ن کان لنسبته خارج تطابقه إنشاء ألنه اما خرب أو إواإلطناب واملساواة ألن الکالم 

سناد واملسند إومسند و  إليه بد له من مسند نشاء واخلرب الاال إتطابقه فخرب و  أو ال

ما بقصر إکل من اإلسناد والتعلق فعال أو يف معناه و  کان  إذاقد يکون له متعلقات 

ما معطوفة عليها أو غري معطوفة والکالم إأو بغري قصر وکل مجلة قرنت أخری 

ما زائدا علی أصل املراد لفائدة أو غري زائد تنبيه: صدق اخلرب مطابقته إالبليغ 

ن إ"لو خطأ وعدمها بدليل وقيل مطابقته العتقاد املخرب و ا للواقع وکذبه عدمه

الشهادة أو يف تسميتها أو  املعنی لکاذبون يف ورد �ن )1املنافقون:( املنافقني لکاذبون"

عتقاد وعدمها معه وغريمها ليس زعمهم. اجلاحظ مطابقته مع اال املشهود به يف

ألن املراد �لثاين  )8سبأ:( "أم به جنة فرتی علی هللا کذ�أ" ال کذب بدليل بصدق و

 "أم مل يفرت"يعتقدوه ورد �ن املعنی الصدق أل�م مل  غريالکذب ألنه قسيمه و  غري

 ... له افرتاء ن ا�نون العنه �جلِنة أل فعرب

  

ة املرکب مبنزل نزلة املفرد وعلم البيانمب علم املعاينی علم البيان لکون عل علم املعاينتقدمي 

مرجعه  هو مطابقة الکالم ملقتضی احلال وعلم البيانجزء واحد و  علم املعاينألن مرجع 

 أي وهوطرق خمتلفة يراد املعنی الواحد بإجزءان ومها مطابقة الکالم ملقتضی احلال مث 

أحوال اللفظ  بهات اجلزئي يفتستعمل غالبا  هيو من املعرفة  علم يعرف علم املعاين
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يطابق �ا  ال اليتفقد خرجت األحوال  يطابق اللفظ مقتضی احلال �12ا اليتالعريب 

نات اللفظ مقتضی احلال کاإلعالل واإلدغام والرفع والنصب واجلر وغريها وکذا احملس

مثانية  يف علم املعاين وينحصربل فقط لتحسني الکالم البليغ  علم املعاينأل�ا غري مرجع 

أحوال �نيها و أحوال اإلسناد اخلربيلی مثانية أبواب أوهلا ينقسم هذا الفن إ أي أبواب

القصر خامسها أحوال متعلقات الفعل ورابعها أحوال املسند و�لثها و إليه املسند

منا إو اإلجياز واإلطناب واملساواة �منها الفصل والوصل وسابعها نشاء واالسادسها و

مشتمل علی نسبة �مة بني  خربما إألن الکالم مثانية أبواب  احنصر هذا الفن يف

أو جيا� أو سلبا إالطرفني حبيث يصح السکوت عليه سواء کانت النسبة التامة فيه 

نشاء ليس أو سلب أل�ما من أنواع احلکم واالجياب تصف �ي نشاء الألن اال نشاءا

و السلُب بعد ألن املقصود من نشاَء اإلجياُب أن لزم االإو  حبکم حبسب معناه الوضعي

لنسبة اخلرب الکالمية  أي ن کان لنسبتهإألنه جياب إطلب الضرب وهو  "ضربإ"قولك 

فيکون لنسبة الکالمية النسبة اخلارجية تطابق ا أي تطابقهنسبة خارجية  أي خارج

فيکون الکالم لنسبة الکالمية النسبة اخلارجية تطابق ا ال أي تطابقه أو الجيا� إالکالم 

 يفال تصور للمطابقة أو عدم املطابقة يكن لنسبته خارج ف إن مل أي الإو فخرب سلبا 

سناد إومسند و  إليه من مسندللخرب  أي بد له نشاء واخلرب الاالكالم فالکالم 

املسند  کان  إذاا غريهالفاعل واملفاعيل والظرف و  أي واملسند قد يکون له متعلقات

 وکل من اإلسناد والتعلقسم املنسوب أي األمساء املشتقات واال معناه فعال أو ما يف

قصر وکل  أو بغريمثال  إليه صر املسند علی املسندحب أيبقصر يکون  ماإمرادمها واحد 

احلمد � رب الوصل حنو هو ف معطوفة عليهاکون ت ماإمجلة قرنت جبملة أخری 

                                                 
 أياليت وهي صفة لألحوال و"�ا" ظرف مقدم للفعل املؤخر  أيإن الضمري ا�رور يعود على اسم املوصول  12

   يطابق.
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 أو غريوسلم على آله و عليه تعاىل العاملني والصالة والسالم علی سيد املرسلني صلی هللا 

 الرمحن الرحيم مالك يوم الدين احلمد هللا رب العاملنيهو الفصل حنو عليها ف معطوفة

زائدا علی أصل املراد يکون  ماإوالکالم البليغ العطف بغري  �ك نستعنيإ�ك نعبد إ

هو املساواة و  کون األلفاظ علی حسب املعاينحبيث ت زائد أو غريوهو اإلطناب  لفائدة

 احلصة من الکالم قد ذكرت أي تنبيهلی األلفاظ وهو اإلجياز �لنسبة إ املعاين ةکثر أو  

 واعلم أن املاهرين يف علم البالغة قد إليهعظيمة لنشاط السامع أو لتفويض الفائدة ال

اخلرب  أي صدق اخلرب مطابقتهاخلرب وکذبه فعند اجلمهور اختلفوا يف تعريف صدق 

اخلرب  أيوکذبه يتوقف علی اعتبار املعترب وفرض الفارض  هو ما الو اخلارج  أي للواقع

خربه فقل للخرب ولقائله  لتتأمل يفو  قال قائل زيد قائمي عدم مطابقته للواقع أ عدمها

اخلارج  مل يقم زيد حقيقة يف لو اخلارج و قائله صادق لو قام زيد حقيقة يفنه صدق و إ

العتقاد اخلرب  أي مطابقته قائله نظام املعتزيل وقيلن اخلرب کذب وقائله کاذب إفقل 

 کذب اخلربو عتقاداال يف کان املخرب علی اخلطإ أو خطأعتقاد کان اال لو املخرب و

ويعتقد  ن يقول املخرب مثال زيد قائمإاخلرب العتقاد املخرب ف أي عدم مطابقته أي عدمها

ن إالواقع فيکون قيامه مطابقا العتقاده وهذا هو الصدق و  ن مل يقم زيد يفإقيام زيد و 

يکون اخلرب مطابقا العتقاده وهذا هو  قام زيد يف اخلارج فال لو يعتقد عدم قيام زيد و

نك إجاءك املنافقون قالوا نشهد  إذا" قوله تعالی بدليلالکذب مث قد أمد النظام مؤقفه 

 تعالی جعل املنافقني کاذبني ن هللاإ أي "لکاذبونن املنافقني إ لرسول هللا وهللا يشهد

يطابق  صلی هللا عليه وسلم رسول هللا ألن هذا اخلرب منهم ال القول �ن النيب يف

اخلرب مطابقا  ن کان هذاإاعتقادهم وهو عدم کونه صلی هللا عليه وسلم رسول هللا و 

ن أ رد �ن املعنیو للواقع فأجاب املصنف: هذا الدليل بثالثة طرق بقوله عليه الرمحة أوال 

لی نفس الشهادة يف قول املنافقني التکذيب راجع إ يأالشهادة  اذبون يفلکاملنافقني 
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خلوص ألن الشهادة من صميم القلب و  من حيث التضمن علی اخلرب الکاذب نك لرسول هللاإ نشهد

لی اخلرب من حيث عدم مطابقته العتقادهم ال راجع إ الشهادة عتقاد وهذه ليس کذا منهم فهم کاذبون يفاال

ن اخلرب شهادة أل يف تسمية هذا أي تسميتها يف�م لکاذبون أ�نيا رد �ن املعنی  وأ

�م أ�لثا رد �ن املعنی  وأمواطاة منهم  ال الشهادة و موافقة القول �لقلب مشروطة يف

املشهود به  ن هللا عزوجل جعلهم کاذبني يفإ أي 13زعمهم املشهود به يف لکاذبون يف

نك لرسول هللا وهذا التکذيب ال من حيث الواقع ألنه عليه الصالة والسالم رسول إ أي

املشهود به من حيث زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل  حمالة بل التکذيب يف هللا فيه ال

حد األلفاظ ويعتقدون عدم  سالم فقط يفأل�م کانوا يتحدثون برسالته عليه الصالة وال

 الذي�م کانوا خيربون األمر إفمطابق للواقع  اخلرب غري السالم فهذارسالته عليه الصالة و 

ثباته مطلوب ومقصود إعند اجلمهور و وهذا هو کذب اخلرب عندهم يطابق نفس األمر  ال

�ن اخلرب مطابق وکذب اخلرب  عتقادمع االللواقع  مطابقتهصدق اخلرب  اجلاحظقال 

 أي وغريمهامطابق للواقع  عتقاد �ن اخلرب غريأي عدم مطابقته للواقع مع اال عدمها معه

للواقع مطابقة اخلرب  :1أربعة صور  هيو  کذب ال ليس بصدق وهذين القسمني  غري

 :3 اعتقاد هنا أصال ال مطابقة اخلرب للواقع و :2 مطابق للواقع عتقاد �ن اخلرب غريواال

 عدم مطابقة اخلرب للواقع و :4 عتقاد �ن اخلرب مطابق للواقعالعدم مطابقة اخلرب للواقع وا

ن إ أي فرتی علی هللا کذ� أم به جنةأ بدليلته اد هنا أصال فيوثق اجلاحظ نظرياعتق ال

 النشر يفوسلم �حلشر و على آله و عليه تعاىل صلی هللا  خبار النيبإحصروا  الکفار قد

الکذب  غري�إلخبار حال اجلنة  أي ألن املراد �لثاينحالة اجلنون  اإلخبارفرتاء و اال

للتضاد بني  "أم" أي الصدق أل�م مل يعتقدوه غري وقسيم الکذب  أي ألنه قسيمه
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 هو الکذب أعين "أم"قبله فما قبل قسيم ملا  "أم" بعدما  و املعطوف عليه واملعطوف

الکذب ألن قسيم  غري "أم" فيکون ما بعد علی هللا ذب النيبک  فرتی علی هللا کذ� أيأ

 صدقه أيالصدق أيضا أل�م مل يعتقدوا  حال اجلنة غريالکذب واإلخبار  الکذب غري

 هذا وردبعدم مطابقة اخلرب للواقع كان عتقاد  عليه الصالة والسالم جمنو� فاال کونه

 فرتاءأي عن عدم اال 14عنه فعرب أم مل يفرت "أم به جنة"معىن  أي �ن املعنیستدالل اال

 .15للمجنون أي افرتاء له ألن ا�نون الببه جنة  أي �جلنة

  

  
  
  
  
 
  

                                                 

  14 هذا �ئب الفاعل الغري الصريح للفعل ا�هول أي عرب.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  أحوال اإلسناد اخلربي

يسمی عاملا به و کونه  شك أن قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب إما احلکم أو ال

لعدم جريه علی  الزمها وقد ينزل العامل �ما منزلة اجلاهل األول فائدة اخلرب والثاين

الذهن  کيب علی قدر احلاجة فإن کان خايلأن يقتصر من الرت  موجب العلم فينبغي

له  کم وإن کان مرتددا فيه طالبامن احلکم والرتدد فيه استغنی عن مؤکدات احل

 نکار...اإلکيده حبسب وإن کان منکرا للحکم وجب تو  مبؤكد حسن تقويته

 
دة ئمن قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب فا ستعلم يف هذا الباب أحوال اإلسناد اخلربي

وغريها واعلم أن اإلسناد هو نسبة  ا�ازيو  اإلسناد احلقيقياخلرب أو الزم فائدة اخلرب و 

لی کلمة أخری حبيث يعرف املخاطب أن ما فی معناه كاسم املنسوب إ فعل أو شبهه أو

قدم اإلسناد اخلربي لکون اللفظ عنه و  مها �بت ملفهوم األخری أو منفيمفهوم إحدٰ 

شك أن قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب إما  البعد اإلسناد  إليه مسندا أو مسندا

إن کان املخرب يريد إفادة احلکم أو  حلکم أي� أي به عاملا املخرب أي کونه احلکم أو

ة تکون ال فاجلملة اخلربيإإعالم کونه نفسه عاملا به فالقصد يدور علی هذين القسمني و 

نابه املقدس تعالی بقوهلا هللا عنها عند ج عن مرمي رضي کإظهار احلزن  ملقاصد خمتلفة

 أي ويسمی األولوإمنا قد أرادت وضع احلمل ذکرا  )36آل عمران:( "وضعتها أنثی رب إين"

إعالم   أي والثاينألن اخلرب يفيد املخاطب حکما  فائدة اخلرباحلکم إفادة املخاطب 

الزم فائدة اخلرب ألن املخرب يفيد املخاطب حکما  أي الزمهاکون املخرب عاملا �خلرب 

حاصال من اخلرب ومع هذا يفيد أمرا آخر أيضا وهو أن املخرب عامل �حلکم احلاصل من 

فيقول املخرب  اح لتلخيص املفتاحالوضّ املخرب أن املخاطب عنده  يعلم اخلرب کما

اخلرب  ايف هذ حصل احلکم للمخاطب فقد اح لتلخيص املفتاحالوضّ دك للمخاطب عن
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 اح لتلخيص املفتاح عند املخاطبوالزم احلکم أيضا وهو کون املخرب عاملا بوجود الوضّ 

قد  أي فقد ينزل العامل �ما منزلة اجلاهلالکالم علی مقتضی احلال  ما جيريامث كثري 

لعدم جريه علی موجب مرتبة اجلاهل �ما  بالزم فائدة اخلرب يفجيعل العامل بفائدة اخلرب و 

للعامل  ة الصالة واجبةمجاعالعامل علی مقتضی العلم کما قلت لعدم عمل  أي العلم

کان قصد املخرب خبربه إفادة   إذايعمل حسب علمه و  التارك مجاعة الصالة ألنه ال

علی قدر ترکيب األلفاظ للکالم  أي أن يقتصر من الرتکيبللمتکلم  يفينبغاملخاطب 

الذهن من  خايلاملخاطب  فإن کانالمه من اللغو علی قدر الضرورة حذرا ک أي احلاجة

يرتدد يف أن  ال و ابعدم وقوعه أو يعلم بوقوع النسبة هو ال أي احلکم والرتدد فيه

عن األمور  أي عن مؤکدات احلکممبنيا للمفعول  استغينالنسبة هل هي واقعة أم ال 

 شاکا يف أي مرتددا فيهاملخاطب  وإن کانا بتدائياالقسم  يسمی هذاتؤکد احلکم و  اليت

بکسر  مبؤکداحلکم تقوية  أيحسن تقويته للحکم خلامتة الرتدد  يأ طالبا لهاحلکم 

القسم  ذهن املخاطب ويسمی هذا م يفاملؤکد تردده ويتمکن احلک ذلكالکاف ليزيل 

احلکم مبؤکد أو مؤکدين أو  أيوجب توکيده للحکم  منکرااملخاطب  وإن کانطلبيا 

 �. كار إن الضرب يسمی هذاو  نکارحبسب اإلأکثر 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ليکم إ� إ"رة األولی امل ی حکاية عن رسل عيسی إذ کذبوا يفتعال قال هللا کما

ويسمی الضرب  )16 :(يس "ليکم ملرسلونربنا يعلم إ� إ"الثانية  يفو  )14 :(يس "مرسلون

عليها إخراجا على  نکار� ويسمی إخراج الکالمطلبيا والثالث إ الثاينبتدائيا و ااألول 

 إليهقدم  إذاالسائل کالسائل  ما خيرج علی خالفه فيجعل غريمقتضى الظاهر وکثريا

  ... ددستشراف الطالب املرت يلوح له �خلرب فيستشرف له ا ما

 
 عيسی عليه السالم مبلغي أي عن رسل عيسیحمکيا  أي تعالی حکاية قال هللا کما

الکالم مؤکد  فهذا "ليکم مرسلونإ� إ"األولی املرة  يف کذب رسل عيسی  أي إذ کذبوا

هذه اآلية ف "ليکم ملرسلونربنا يعلم إ� إ"الثانية املرة  يفإذ کذبوا و ةمسيملة االاجل� و �

والم  ةمسياجلملة االجمری القسم ومؤكدة �� و  جيري يعلم "ربنا"�لقسم ألن  مؤکدة

ويسمی الضرب نکارهم علی حسب إ کيداتن املخاطبني فالتأنکار ملز�دة اإل كيدالتأ

 أي الثاينيسمی الضرب و لعدم تعلقه بطلب بتدائياا خلو الذهن عن احلکم أي األول

إنکار احلکم من  أي الثالثيسمی الضرب ولتعلقه �لطلب  طلبيا احلکم الرتدد يف

ويسمی إخراج الکالم عليها إخراجا على نکار لی اإللسبقه إ نکار�إاملخاطب 

 نکارياإلو  الطليبو  بتدائية من االم علی الصور الثالثإيقاع الکال أي الظاهرمقتضى 

أکثر األوقات يوقع  يف أي وکثرياما خيرج علی خالفهيقتضيه الظاهر  الذيعلی الوجه 

يلوح  ما إليهقدم  إذاالسائل کالسائل  فيجعل غريالکالم علی خالف مقتضی الظاهر 

مرتبة  السائل يف جيعل غري قد أيله �خلرب فيستشرف له إستشراف الطالب املرتدد 

لی مساعة ذلك اخلرب فيشتاق إ يرغبه يف الذيلکالم السائل ا لی غريالسائل مث يلقی إ

  القلب.  کيد لتشفيلی الوضاحة �لتأحلکم إا اخلرب کاشتياق الطالب املرتدد يف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 إذااملنکر کاملنکر  غريو  )37هود:( "ظلموا إ�م مغرقون الذين ختاطبين يف ال و" حنو

عمك  إن بين: جاء شقيق عارضا رحمه  عنکار حنو من أمارات اإل شيءالح عليه 

 "ريب فيه ال" إن �مله ارتدع حنو کان معه ما  إذااملنکر  واملنکر کغري فيهم رماح

ناه إسناد الفعل أو مع هي16ة وعتبارات النفي مث اإلسناد منه حقيقة عقليهکذا او 

 قول اجلاهلو  أنبت هللا البقل لی ما هو له عند املتکلم يف الظاهر کقول املؤمنإ

هو 17و منه جماز عقليو  يءوأنت تعلم أنه مل جي جاء زيد قولكو  أنبت الربيع البقل

هو له بتأول وله مالبسات شتی يالبس الفاعل مالبس له غري ما  لیإسناده إ

  إذااملفعول به لی الفاعل أو إسناده إواملصدر والزمان واملکان والسبب فاملفعول به و 

  ... الی غريمهإو  رم ا له حقيقة کمامبنيكان 

  

ذ قال نوح عليه السالم عند جنابه إ "ظلموا إ�م مغرقون الذين ختاطبين يف ال و" حنو

 ال ُيضلوا عبادك وإنك إن تذرهم  o تذر علی األرض من الکافرين د�را رب ال"تعالی 

سئل نوح  فدعا نوح عليه السالم علی قومه وبعده ما )26،27(نوح: "يلدوا إال فاجرا کفارا

 کالمه بيا نوح ال  إليه ألقيمرتبة السائل و  جعله هللا يف هللا تبارك وتعالی عن قومه بل قد

وهو حکم  السائل عن األمر العظيم الکالم خيرب غري فهذا ظلموا الذينالعفو يف  تدعين

ظهر علی  أي الح عليه إذااملنکر کاملنکر  غريجيعل  قدو هللا تعالی عليهم �إلغراق

 جاء شقيق عحنو نکار أي عالمة من عالمات اإل نکارمن أمارات اإل شيءاملنکر  غري

عمك فيهم  إن بينالعرض  جاعال نبله علی منکبيه يف أي: عارضا رحمهاسم رجل 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

مرتبة املنکر ألنه قد وضع  الرماح عند بين عمه فيجعل يفينکر وجود  شقيق ال رماح

 نکار عن کون الرماح عند بينإلمة اخوف والتفات وهذه عال رحمه علی العرض من غري

إن دليل أو دالئل  أي مامع املنکر  أي کان معه  إذااملنکر  املنکر کغريقد جيعل وعمه 

ريب  ال"و حننکار فرجع من اإلأو الدالئل الدليل  تدبر يفإن تفکر و  أي �مله ارتدع

املنکرين ألن  الکفار املنکرين حقانية الکتاب املنزل من هللا العزيز غري ضفرّ  هنا قد "فيه

ظنهم الفاسد أعين تفکروا فيها فرجعوا عن إنکارهم الباطل و  إذاالکتاب دالئل  يف هذا

 بتدائي يفمؤکد يف اال الکالم غري أي يعتبارات النفوهکذا االکالم ا�يد  الريب يف

ما  ة مثلالنسبة السلبي يف الطليب يفکيد مستحسن ما زيد قائما والتأ ة مثلالنسبة السلبي

مث وهللا ما زيد لقائما  ة مثلالنسبة السلبي کيد واجب فی اإلنکاري يفالتأزيد لقائما و 

ألن بعض اإلسناد ليس  "مث اإلسناد إما حقيقة أو جماز" إن املصنف مل يقل اإلسناد

حسی جسم سواء کان حيوا� أو  شيءال مبجاز مثال احليوان جسم ألن لکل  حبقيقة و

مث امد اجل وألن لإلسناد احلقيقي أو ا�ازي أن يكون الفعل أو شبهه الحيوان  غري

احلقيقة وا�از من قسم اإلسناد ال من قسم الکالم ألن الکالم يتصف �حلقيقة وا�از 

شبه  أي إسناد الفعل أو معناه هية و حقيقة عقلياإلسناد  أي منهمن حيث اإلسناد 

 عند لی ما املوصولةاجع إر  الضمري له فعل أو معناهال أيهو  مالبس أي لی ماإ الفعل

يطابق اعتقاد املتکلم والواقع  ة أربعة األول ماإن اقسام احلقيقة العقلي الظاهر املتکلم يف

هللا ألن هللا تعالی  لینسب املؤمن اإلنبات إقد  أنبت هللا البقل کقول املؤمنكليهما 

أنبت  الكافر أيوقول اجلاهل يطابق اعتقاد املتکلم فقط  الثاين ماعنده و  منبت حقيقي

 عنده والثالث ما لی الربيع ألنه منبت حقيقينبات إقد نسب اجلاهل اإل الربيع البقل

اعتقاده  املعتزيل خيفيو  يعرف حال املعتزيل للمخاطب ال يطابق الواقع فقط کقول املعتزيل

 ختياريةاال أن العبد نفسه خالق ألفعالهواعتقاده  لق هللا األفعال کلهاخعن املخاطب 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 أي وقولك جاء زيد وأنت تعلم أنهيطابق الواقع واعتقاد املتکلم کليهما  ال الرابع ماو 

 لی مالبسإ الفعل أو معناه أي وهو إسناده جماز عقلياإلسناد  أي ومنه يءمل جيزيدا 

" صفة أولی واملوصوف مالبس"و يةصفة �ن غري أو معناهللفعل  أي لهمناسب  أي

لی ما راجع إري الضم له فعل أو معناهال أي هو البساملغري  أي ما شيء حمذوف أي

مناسبات  أي مالبسات شتیللفعل أو معناه  أي ولهبعالقة وقرينة  أي بتأول املوصولة

مثال الفاعل واملفعول به واملصدر والزمان واملکان والسبب مالبسات للفعل أو  تلفةخم

يالبس الفاعل واملفعول به واملصدر والزمان واملکان املصنف بقوله ا إليهمعناه فأشار 

فعال   ينللفاعل أع أي مبنيا لهالفعل کان   إذالی الفاعل إ الفعل  أيوالسبب فإسناده 

 ينللمفعول أع أي مبنيا لهالفعل کان   إذااملفعول به  إىلالفعل  أيأو فإسناده معروفا 

 الفعل املعروف وغري الفاعل يف غري أي لی غريمهاإإسناده مر و حقيقة کمافعال جمهوال 

  الفعل ا�هول. املفعول به يف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

عيشة راضية وسيل مفعم وشعر شاعر و�اره صائم و�ر جار  للمالبسة جماز کقوهلم

ل حنو مر من قول اجلاهل وهلذا مل حيم قولنا بتأول خيرج حنو ماوبنی األمري املدينة و 

مل يعلم أو  على ا�از ما مر العشيالکبري کر الغداة و أشاب الصغري وأفنی  قوله شعر

 النجم شعر يف قول أيب علی أن إسناد ميز تقد ظاهره کما استدليظن أن قائله مل يع

أفناه قيل  جماز بقوله عقيبه ن قنزع جذب الليالی ابطئ أو اسرعيميز عنه قنزعا ع

 جمازان حنو الربيع البقل أوأنبت  حقيقتان حنو وأقسامه أربعة إما لعيهللا للشمس اط

 ... نأنبت البقل شباب الزما خمتلفان حنو األرض شباب الزمان أو أحي

  

عل وإنه للفا اسم فاعل مبين راضية عيشة راضية جماز کقوهلمللمناسبة  أي للمالبسة

سم ا مفعم وسيل مفعمة ال راضية العيشة مرضي لی الفاعل إذأسند الی املفعول به ال إ

ألن السيل لی املفعول سند إلی الفاعل ال إلکنه قد أحکم الفعل ا�هول  هو يفاملفعول و 

لی ال إ شاعر إلی املصدر شعر فيه نسبة اسم الفاعل وشعر شاعرملئ األرض ال مملوء 

لی الفاعل ال إ النهارلی الزمان إ هنا قد نسب اسم الفاعل صائم و�اره صائمالفاعل 

لی ال إ ر�لی املکان إ إسناد اسم الفاعل جار جارو�ر النهار  الشخص صائم يف أي

ملتکلم فعال ماضيا هنا قد نسب ا وبنی األمري املدينةالنهر  املاء جار يف الفاعل أي

قولنا و هو العملة و لی الفاعل ألنه حيکم لبناء املدينة ال إ رياألملی السبب إ معروفا بنی

ويل يف حنوه حاجة للتأ أنبت الربيع البقل فال أي مر من قول اجلاهل بتأول خيرج حنو ما

أشاب مل حيمل حنو قوله شعر  "بتأول"لقولنا  أي وهلذاعنده  اإلسناد حقيقي ألن هذا

مل يعلم أو يظن أن  ا�از مااإلسناد  علی لعشيالصغري وأفنی الکبري کر الغداة ومر ا

کان القائل معتقد ظاهره فيکون   إذا أي مل يعتقد ظاهره الشعر قائل هذا أي قائله

استدل علی أن  کما اإلسناد حقيقة وإن مل يعتقد ظاهره فيکون اإلسناد علی ا�از
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قنزعا عن عن الرأس  أي ميز عنه يف قول أيب النجم شعر لی جذب الليايلإ ميز إسناد

أطراف الرأس  هي کالذوائب يفو  صلة من الشعر ترتك علی رأس الصيباخل هي  قنزع

بصيغة من كرم ومسع  يأو اسرعمن كرم ابطئ مضيها واختالفها  أي الليايل جذب

أي أيب النجم حال کونه  بقوله أن خرب جماز يکو�ن حالني من الليايلاألمر مبعنی اخلرب و 

علم منه ف لعيأفناه قيل هللا للشمس اطبعد املصرع األول  أي عقيبه املصرع الثاين أي

عتبار حقيقة � أقسام ا�از العقلي أي وأقسامه أربعةالکافر أن القائل هو املسلم ال 

حنو  لغويتان إما حقيقتان إليه املسنداملسند و   وجمازيهما أربعة ألن الطرفني أيالطرفني

 لکن اإلسناد جمازيمراد بکل من اإلنبات والربيع و  املعنی اللغوي أي أنبت الربيع البقل

 إليه يراد �ملسند واملسند املعنی ا�ازي األرض شباب الزمان أحيحنو ن لغو� أو جمازان

األرض وبشباب الزمان کره  اء األرض حتريك القوة النامية يفألن املراد �حيكليهما 

أنبت  حنو�ن يکون أحد الطرفني حقيقة لغوية واآلخر جمازا لغو� خمتلفان  أوومروره 

 "شباب الزمان" أي إليه واملسند "أنبت" أي فيه املسند احلقيقي البقل شباب الزمان

  کر الزمان ومروره.هو  جماز من حيث املعنی ومعناه املراد 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 "تليت عليهم آ�ته زاد�م إميا� إذاو " يف القرآن کثري األرض الربيع وهو أحيو 

يوما "و )27 األعراف:( "ينزع عنهما لباسهما"و )4(القصص: "يذبح أبناءهم"و )2 األنفال:(

خمتص �خلرب  وغري )2الزلزال:( "أخرجت األرض أثقاهلا"و )17(املزمل: "جيعل الولدان شيبا

بد له من قرينة  ال و )36 :املؤمن( "صرحا هامان ابن يل �"نشاء حنو اال يف بل جيري

حمبتك ملذکور عقال کقولك ة کاستحالة قيام املسند �مرت أو معنوي لفظية کما

أشاب  مثل صدوره عن املؤحد يفهزم األمري اجلند و  حنوعادة  ليك أوإ جاءت يب

 )16(البقرة: "رحبت جتار�م فما" قوله تعالی معرفة حقيقته إما ظاهرة کما يفو  إخل الصغري

هللا عند  سرين أي سرتين رؤيتك قولك إما خفية کما يفجتار�م و  رحبوا يف فما أي

 وجهه  حسنا يفيزيدك هللا ما زدته نظرا أي إذاحسنا  يزيدك وجههوقوله شعر رؤيتك 

... 

  

أي  وهو حقيقي إليه املسنداملسند جماز کما قد علمت اآلن و األرض الربيع  أحيو 

إن إسناد  "تليت عليهم آ�ته زاد�م إميا� إذاو " يف القرآن کثري ستعمال ا�از العقليا

قد  "يذبح أبناءهم"ولی اآل�ت جماز أل�ا فعل هللا واآل�ت سبب لز�دة اإلميان إ زادت

قد نسب  "ينزع عنهما لباسهما"وألنه سببه  لی فرعونإ نسب فعل اجليش ذبح األبناء

أکل من الشجرة وسبب األکل وسوسة وهو فعل هللا ألن سبب النزع  لی إبليسالنزع إ

هو الزمان وهذا فعل  الذيلی اليوم فيه نسبة الفعل إ "يوما جيعل الولدان شيبا"و إبليس

املکان  هي اليتلی األرض هنا نسبة اإلخراج إ "أخرجت األرض أثقاهلا"و قيقةاحل يفهللا 

� " نشاء حنوخمتص �خلرب بل جيري يف اال غري العقلي ا�ازوواإلخراج فعل هللا حقيقة 

 لهبد  ال وأمر سبب  فعل هامان بل هو فإن البناء فعل العملة ال "صرحا هامان ابن يل

مشعرة الکالم  األلفاظ يف �ن تکون اللفظ أو ةمن قرينة لفظي العقلي إلرادة ا�از أي
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أفناه النجم هي  �از يف قول أيب� تشعر اليتالقرينة اللفظية  مرت کماکون ا�از مرادا ب

 �ملسندکاستحالة قيام املسند يدل علی ا�از  معنوي أمر أي ةمعنويقرينة  أو قيل هللا

نفسي  أي ليكإ حمبتك جاءت يب عقال کقولك ستحالةسواء کانت اال املذکور إليه

ا�ئ واألوىل أن يقال  فاعل ة ألن احملبة سبب داع للمجئ الليك بسبب احملبإ جاءت يب

 اجلندهزم األمري  عادة حنو ستحالةالکانت اأو ليك بسبب احملبةإ هللا جاء يب إن أصله

 أي عن املؤحدا�از  أي وصدورهألن قيام اهلزم �ألمري حمال بل األمري سبب اهلزم عادة 

جماز  ر العشيکر الغداة وم لیإ أشاب وأفنی إسناد يعين أشاب الصغري يف مثلاملؤمن 

ا�از معرفة حقيقة  أيومعرفة حقيقته اإلسناد عن املؤحد  هذا صدور هيلقرينة معنوية و 

رحبت  فما" کما يف قوله تعالیلی جهد ومشقة حتتاج لفهمه إ �ن ال إما ظاهرة العقلي

 خفية وإمالتجارة لکو�ا سببا للربح ا إىلالربح  فأسند جتار�م رحبوا يف فما " أيجتار�م

فإسناد  هللا عند رؤيتك سرين رؤيتك أي سرتين کما يف قولكتفهمه بسهولة  �ن ال

أريد من  إذاالقول جماز  هذااحلقيقة و  هللا يف اعل السرور هوف لی الرؤية جماز ألنالسرور إ

حقيقة  ريد أن الرؤية موجبة للسرور فهوأ إذاالرؤية و  ال حصول السرور عنداملث هذا

 أيوجهه  يزيدك هللا حسنا يف ما زدته نظرا أي إذايزيدك وجهه حسنا  قوله شعرو 

ملفعولني ا إىل الز�دة مصدر متعدو  مرة وجهه مرة بعد ت النظر يفدقق إذاوجه احملبوب 

ألنه  الوجهلی املکان إ الز�دة فهنا إسناد الفعل "حسنا" طاب و�نيهماأحدمها کاف اخل

  .احلسن حمل
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املراد �لربيع  ستعارة �لکناية علی أنحنوه امر و  لی أن ماأنکره السکاکي ذاهبا إو 

فيه نظر ألنه و  القياس غريه هذاعلی و  إليهبقرينة نسبة اإلنبات  الفاعل احلقيقي

صاحبها  )21 احلاقة:( "عيشة راضية" يستلزم أن يکون املراد �لعيشة يف قوله تعالی يف

 نفسه وأن ال إىل شيءضافة الإلبطالن  �اره صائم حنو تصح اإلضافة يف أن الو 

وازم  أنبت الربيع البقل علی السمع واللأن يتوقف حنو يکون األمر �لبناء هلامان و 

  ... التشبيه کر طريفالشتماله علی ذ  �اره صائم ينتقض بنحو ألنهو منتفية کلها 

 
مر  لی أن ماإ السكاكي ينحال من الفاعل أع ذاهبا السکاکي العقلي ا�از أي وأنکره

 ذکر السکاکي عند هيو  ستعارة �لکنايةا اوأمثلته العقلي من الصور للمجاز وحنوه

 املشبه لربيععلی أن املراد �به  الزم من اللوازم للمشبه به وذکر املشبه وإرادة املشبه

 أي إليه من اللوازم للفاعل احلقيقي الذي بقرينة نسبة اإلنبات به املشبه يالفاعل احلقيق

املذكور أنبت الربيع املثال  قس األمثلة الباقية على أي القياس غريه علی هذاو الربيع 

الفعل به مث تذکر تعلق وجود  ا�ازي �لفاعل احلقيقي يف شبه الفاعلحاصله أن تو  البقل

أخرجت األرض ال مث ن لوازم الفاعل احلقيقيالزما م إليهفقط وتنسب  الفاعل ا�ازي

نسب و  هللاأي  الفاعل احلقيقي وقد أريد به األرضأي  املشبه ذکر فيه )2الزلزال:( أثقاهلا

نکار السکاکي إيف  أي فيهو اإلخراج  هوو  الزم من اللوازم للفاعل احلقيقي لی املشبهإ

ستعارة �لکناية أي کون اال نظر ألنهستعارة �لکناية مر علی اال ل مامحا�از العقلي و 

 "عيشة راضية" أن يکون املراد �لعيشة يف قوله تعالی يف أي يقتضي يستلزممرادا 

صاحب العيشة فالدعوى من السكاكي يقتضي أن يکون املراد �لفاعل  يأ صاحبها

فيلزم أن يکون املراد بعيشة صاحبها والالزم �طل لفساد  ا�ازي هو الفاعل احلقيقي

وهذا ال  صاحب من املرجع واحد هوو  "راضية" ن املراد من الضمري يفاملعنی من حيث إ
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ألن معناه يف هذه الصورة فهو يف صاحب  يصح إذ ال معىن لقوله فهو يف عيشة راضية

 تصح اإلضافة وأن اليف نفسه  شيءعيشة راض صاحبها وذا �طل ملا فيه من ظرفية ال

ألن  لی نفسهإ شيءلبطالن إضافة ال �اره صائم حنو يف لی الضمريإ "�ار"إضافة  أي

يکون  أن ال ولی نفسه إ شيءصاحب فتلزم إضافة ال �اره �لضمري يفاملراد �لنهار و 

العملة  بل للعملة ألن الفاعل احلقيقي "صرحا هامان ابن يل� " يف األمر �لبناء هلامان

أن و هامان والبناء الزم من لوازم العملة فهذا �طل ألن األمر هلامان  الفاعل ا�ازيو 

 توقيفية أي اعلم أن أمساء هللا وصفاته أنبت الربيع البقل علی السمع يتوقف حنو

ومسموعة من الشارع عليه السالم ودعوة هللا تعالی �ألمساء موقوفة علی الشريعة 

 حنو ستعارة �لکناية يففإن أريدت اال القرآن واألحاديث فقط جائز الصفات الواردة يفو 

مسموع من الشارع عليه  وهذا غري علی الذات الباري الربيع محلفيلزم  يع البقلأنبت الرب

أي إرادة  وألنهنتفاء والبطالن وجوه اال علمت و�طلة وقد کلها منتفيةواللوازم  السالم 

 قد إذ التشبيه الشتماله علی ذکر طريف ينتقض بنحو �اره صائمستعارة �لکناية اال

ستعارة ولکن هذين اال به يف املشبهو  املشبه ذکر طرف واحد من طريف التشبيه أي

ه وذا مانع من ب مشبه �اره�لضمري يف و  مشبهنا ألن املراد �لنهار الطرفني مذکوران ه

  ستعارة.محل الکالم علی اال
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  إليه أحوال املسند

لی أقوی إأو لتخييل العدول  حرتاز عن العبث بناء علی الظاهرالأما حذفه فل

ختبار تنبه ال قلت عليل أو ؟کيف أنت  قال يلع الدليلني من العقل واللفظ کقوله 

 يتألتلسانك أو عکسه أو  إليهام صونه عن تنبهه أو أو مقدار السامع عند القرينة

 ...احلاجة اإلنکار لدی

  

کونه مقدما أو مؤخرا   أعين إليه نه مسندإرفة األمور العارضة للفظ من حيث نت هنا مبعأ

�إلشارة أو �أللف والالم أو  أو �ملوصولية أو حمذوفا أو مذکورا وتعريفه �إلضمار أو

بناء  حرتاز عن العبث بناء علی الظاهرالفل إليه املسند يأ حذفه أما وغريها�إلضافة 

ذکر  يالعبث مبنيا علی ما هو الظاهر أ فأصله حال کون علی الظاهر حال من العبث

عن  ذكره ألن القرينة تغين إىلحاجة  کالعبث لوجود القرينة على حذفه فال  إليه املسند

 إليه حذف املسند يأ الدليلني من العقل واللفظ لی أقویإلتخييل العدول  أو ذکرال

 حبذف املسند قلت عليل ؟کيف أنت  کقوله قال يلأقوی من اللفظ  يعلم �لعقل وهو

حذفه  عند القرينة أوامتحان فهمه  يأ ختبار تنبه السامعالحذفه  أو "أ�" يأ إليه

عن لسانك أو إليهام صونه حذفه  أوامتحان مقدار فهمه  يأ تنبهه مقدارختبار ال

 إليه صون لسانك عن املسند له أو من لسانك تعظيما إليه تبعيد املسند يأ عکسه

حلاجة مثال عند الكون اإلنکار يسريا  يأ اإلنکار لدی احلاجة يتألتحذفه  أوله  حتقريا

   .ردت زيدا بل غريهأ ما احلاجة عند وتريد زيدا ولك اإلنکار أنت تقول فاجر فاسق

  

  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

44

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

حتياط لال صل أووأما ذکره فلکونه األ ذلكلنحو  الدعائه التعني أو لتعينه أو أو

لضعف التعويل علی القرينة أو للتنبيه علی غباوة السامع أو لز�دة اإليضاح والتقرير 

سط الکالم حيث أو إلهانته أو للتربك بذکره أو الستلذاذه أو ب إلظهار تعظيمه أو

 ... )18(طه: "يعصا يه" اإلصغاء مطلوب حنو

  

 فقط ال غريه إليه املسند هذا يألن املسند يقتض إليه لتعني املسند يأ لتعينهحذفه  أو

وهذا متعني ألن إيتاء احلکمة  حمذوف هو هللا إليه هنا مسند "احلکمة من أويت"حنو 

لدعوی املتکلم تعني  يأ الدعائه التعنيحذفه  أويقتضيه فقط  "أويت"من هللا وفقط 

من ضيق املقام وفوات الفرصة واحملافظة علی السجع  ذلكلنحو حذفه  أو إليه املسند

حتياط لالذکره  صل أواأل إليه ذكر املسند يأ فلکونه إليه املسند يأ وأما ذکره

 يأ للتنبيه علی غباوة السامعذکره  علی القرينة أوعتماد اال يأ لضعف التعويل

ذهن  يف إليه تقرير املسند يأ والتقريرالوضاحة  يأ أو لز�دة اإليضاحبالدة السامع 

إلظهار  أو )5(البقرة: "أولئك علی هدی من ر�م وأولئك هم املفلحون" السامع مثال

الشيطان  حنو إليه املسند يأ إلهانته أوأمري املؤمنني حاضر  حنو إليه املسند يأ تعظيمه

سيد الکونني والثقلني عليه الصالة  حنو إليه بذکر املسند يأ أو للتربك بذکرهمردود 

موجود  حبييب حنو إليه حلصول اللذة بذکر املسند يأ الستلذاذه أووالسالم قال کذا 

لتطويل  يأمطلوب  مبعىن التوجه اإلصغاءمبعىن الزمان  بسط الکالم حيث أو يعند

 إذا "يعصا يه" حنومطلوب  هألن توجه طلبا لتوجه السامع إليه ذكر املسندالکالم ب

فاجلواب  )17(طه: "موسی تلك بيمينك � ماو "قال هللا جل جالله ملوسی عليه السالم 

حلصول  يه يأ إليه ه عليه السالم أجاب بذکر املسندولكن يافن كاکا  إليه حبذف املسند

   .عن هللا الكرمي التوجه اخلاص
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 عنيمل اخلطابوأصل  الغيبة أو اخلطاب أو فباإلضمار ألن املقام للتکلم وأما تعريفه

 سهم عندؤ تری إذ ا�رمون �کسوا ر  ولو" ليعم کل خماطب حنو لی غريهإ يرتك قدو 

�لعلمية و ب خماط خيتص به الظهور فال تناهت حاهلم يف يأ )12 السجدة:( "ر�م

 "قل هو هللا أحد" السامع ابتداء �سم خمتص به حنوذهن  بعينه يفإلحضاره 

  ... )1اإلخالص:(
 

فباإلضمار ألن املقام �حد من الطرق السبعة  إليه تعريف املسند يأ تعريفهوأما 

لفرد  وأصل اخلطاب هو زيد حنو الغيبة أوأنت زيد  حنو اخلطاب أوأ� زيد  حنو للتکلم

اخلطاب ليعم الفرد املعني  غري يأ لی غريهإاخلطاب  وقد يرتكألن املخاطب معني  معني

 "ر�م تری إذ ا�رمون �کسوا رؤسهم عند ولو" حنوعلی سبيل البدل  کل خماطب

لی إألهل احملشر  الظهور تناهت حاهلم يف يأألجل اخلجالة واخلوف من أحوال القيامة 

الرؤية كل  راء خاص بل يعم أي خماطب�لرؤية  أي خيتص به فالحيث ميتنع خفاءها 

 يأ ذهن السامع ابتداء بعينه يف إليه املسند يأ إلحضاره ة�لعلميتعريفه وخماطب 

هو  هو حيتمل أن يکون  قل هو هللا أحد حنو إليه أی �ملسند �سم خمتص بهأول مرة 

 الشأن ضمري هو أن يکون وأيضا حيتمل هللا من خربا �نيا أو بدال مبتدا وهللا خربه وأحد

التعريف مث  اهلمزة وعوض عنها حرف تحذف بعده خربه مث اعلم أن هللا أصله إلهواجلملة 

قبل اإلدغام کان من األعالم  ات الواجب الوجود وقال السيد إن اإللهجعل علما للذ

الثر� وبعد اإلدغام من  الغالبة لذاته تعالی يطلق علی غريه تعالی کإطالق النجم علی غري

 .يطلق علی غريه أصال األعالم املختصة �� ال
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 ذلك لنحو أو للتربك به أو استلذاذهإليهام  أو لکناية أو إلهانة ولتعظيم أو

  الذيو�ملوصولية لعدم علم املخاطب �ألحوال املختصة به سوی الصلة کقولك 

 وراودته اليت" ن التصريح أو لز�دة التقرير حنوالستهجا أو رجل عاملکان معنا أمس 

 طه:( "غشيهم فغشيهم من اليم ما" لتفخيم حنول أو )23(يوسف: "نفسهبيتها عن  هو يف

78( ...  
 

ألنه  رجم إبليس حنو إلهانة أوکب علی ألنه من العلو ر  حنو لتعظيمة تعريفه �لعلميو

 هلب فعل کذا هنا تعريف املسند أبو حنو لکناية أوالقنوط من رمحة هللا  يمن البالسة أ

 استلذاذهإليهام  أوهلب جهنميا ألن معناه مالزم النار  أيب �لعلمية لكناية عن کون إليه

عليه الصالة وحممد  يهللا اهلاد �لعلم حنو يأ للتربك به أولوجدان العلم لذيذا  يأ

 ة�ملوصوليو دارك  سعيد يف" مثلکالتفاؤل  ذلكلنحو  أو "شفيع يوم القيامةوالسالم 

 لعدم علم املخاطب �ألحوال املختصة به�يراده امسا موصوال  إليه تعريف املسند يأ

 هنا عرف املسند کان معنا أمس رجل عامل  الذيسوی الصلة کقولك  إليه �ملسند يأ

سوی الصلة کان معنا  إليه لعدم علم املخطاب �حوال املسند الذي�سم موصول  إليه

�مسه  إليه الستقباح تصريح املسند يأ الستهجان التصريحة تعريفه �ملوصولي أو أمس

 إليه لز�دة تقرير املسند يأ لز�دة التقرير أو ياحل هذا يضل الناس يسکن يف الذي حنو

 طلبت يوسف أن يواقعها يأ "بيتها عن نفسه هو يف وراودته اليت" حنوالذهن  يف

 إليه تعريف املسند يأ لتفخيمل أوالذهن  مل يصرح �مسها تقريرا هلا يفو  زليخا فاملراد �ليت

فإن  "فغشيهم من اليم ما غشيهم" حنووعظمته  إليه �ملوصولية إلظهار فخامة املسند

  .فخامة وعظمة ما �ام املوجود يفإلا هذا يف
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غليل  ييشف :ترو�م أخوانکم الذينإن شعر  حنو إأو لتنبيه املخاطب علی اخلط

يستکربون عن  الذينإن " حنو لی وجه بناء اخلربإأو اإلمياء : صدورهم أن تصرعوا

لی التعريض إرمبا جيعل ذريعة  مث إنه )60:املؤمن( "سيدخلون جهنم داخرين عباديت

أعز وأطول أو  بيتا دعائمه: مسك السماء بنی لنا  الذيإن شعر �لتعظيم لشأنه حنو 

و�إلشارة لتميزه  )92 األعراف:( "کذبوا شعيبا کانوا هم اخلاسرين  الذين" حنوشأن غريه 

  ... أکمل متيز

  

أی غليل  ييشف: ترو�م أخوانکم  الذينإن شعر  حنو إأو لتنبيه املخاطب علی اخلط

لی إلإلشارة  يأ لی وجه بناء اخلربإاإلمياء  أو تذلوامبعنی  صدورهم أن تصرعواحقد 

 يستکربون عن عباديت الذينإن " حنوالعقاب  وأعليه اخلرب من الثواب  الطريق املبين

 يأ إنه مثالعقاب  لی بناء اخلرب وهوإصاغرين فيه إشارة  يأ "سيدخلون جهنم داخرين

ذريعة  يأ لی التعريض �لتعظيم لشأنهإرمبا جيعل ذريعة ة �ملوصولي إليه تعريف املسند

 السماء بنی لنا بيتارفع  يأ مسك الذيإن شعر حنو اإلشعار بعظمة اخلرب ورفعته  إىل

لی أن إإمياء  مسك الذيإن ألن قوله  أعز وأطولعماده  يأ دعائمهالکعبة املشرفة  يأ

اإلشعار بعظمة  إىلذريعة  يأ شأن غريه أواخلرب يكون أمرا من جنس الرفعة والعظمة 

  الذين"ألن قوله تعالی  "کذبوا شعيبا کانوا هم اخلاسرين  الذين" حنواخلرب  شأن غري

حمالة  تکذيبه ال يفاخلرب و  لی عظمة شأن شعيب عليه السالم وهو غريإإشارة  "کذبوا

لوضاحة  يأ اإلشارة لتميزه أکمل متيز �سم إليه تعريف املسندوالدارين  اخلسران يف

   .ولتعينه تعينا کامال إليه املسند
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 کقوله شعر للتعريض بغباوة السامع حماسنه أو يف الصقر فردا هذا أبوع حنو قوله 

 أو جرير ا�امع أو لبيان حاله فی القرب مجعتنا � إذا: مبثلهم  أولئك ��ئي فجئين

أهذا " لتحقريه �لقرب حنو أو ذاك زيد أو  ذلكالتوسط کقولك هذا أو  البعد أو

 أو )1(البقرة:  "الکتاب ذلكامل " لتعظيمه �لبعد حنو أو )36(األنبياء: ؟"يذکر آهلتكم الذي

�وصاف  إليه للتنبيه عند تعقيب املشار اللعني فعل کذا أو ذلك يقال لتحقريه کما

أولئك علی هدی من ر�م وأولئك هم " علی أنه جدير مبا يرد بعده من أجلها حنو

 )36آل عمران:( "وليس الذکر کاألنثی" حنو لی معهودإلالم لإلشارة و� )5(البقرة: "املفلحون

 لی نفس احلقيقة كقولك الرجل خري من املرأةإوهبت هلا أو  اليتک طلبت الذي يأ

... 

  

 يف إليه مشار الصقر أبو حماسنه يفنصب علی احلال  الصقر فردا هذا أبوع حنو قوله 

 شعر کقوله احملسوس  يدرك غري نه الأحتی ک للتعريض بغباوة السامع أواملثال  هذا

مبعىن  "مجعتنا"فاعل  "ا�امع" جرير ا�امع مجعتنا � إذا: مبثلهم  أولئك ��ئي فجئين

فالن  قال للتعريض ببالدة السامع فلو يآ�ئ لیإقد أشري �ولئك و  همفعولاجتمعتنا أو 

القرب  يف إليه املسند يأ أو لبيان حالهمل يکن فيه تعريض بغباوته  يفالن آ�ئوفالن و 

الرجل خيرب  کقولك هذامتوسطا  من حيث کونه قريبا أو بعيدا أو التوسط البعد أو أو

خيرب  زيد الرجلأو ذاك  الرجل ذلكأو قريبا من املتکلم  إليه املسند إليه عن کون املشار

مع أن  التوسط بعيدا من املتکلم وأخر املصنف ذکر إليه املسند إليه عن کون املشار

 أومنا يتحقق بعد حتقق الطرفني إتوسطه بني القرب والبعد ألنه  ييقتض يالرتتيب الطبع

 الذيأهذا " حنوبتعريفه �سم اإلشارة القريب  إليه لتذليل املسند يأ لتحقريه �لقرب

والسالم لتحقريه لی املصطفی عليه الصالة إمشريا  جهل أهذا فقال أبو ؟"يذکر آهلتكم
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 لی الرجل حتقرياإمشريا  هذاأأنت تقول  ؟حمبته الرجل أنت مستغرق يف أهذاوالعياذ �� و 

 ذلكامل " حنوبتعريفه �سم اإلشارة البعيد  إليه أی لتعظيم املسند لتعظيمه �لبعد أوله 

 أو رفعة حملهعد درجته و بُ  لتنزيله يف لی الکتابإذلك قد أشار هللا تعالی ب "الکتاب

بتعريفه �سم اإلشارة  إليه حتقريا ملسند يأ اللعني فعل کذا ذلك ا يقاللتحقريه کم

عند جعل  يأ �18وصاف إليه تعقيب املشار للتنبيه عندتعريفه �إلشارة  أوالبعيد 

التنبيه علی أن  يأ علی أنه جدير مبا يرد بعده من أجلها إليه األوصاف بعد املشار

�ألوصاف  إليه سم اإلشارة التصاف املسندأحق �ن يتصف �مر يرد بعد ا إليه املشار

 أي إليه ملشارفا "أولئك علی هدی من ر�م وأولئك هم املفلحون" حنواملذکورة قبله 

يؤمنون جدير �دی من ر�م والفالح التصافه �ألوصاف املذکورة قبله من اإلميان  الذين

 إليه تعريف املسندو�لغيب وإقامة الصالة وإيتاء الزکوة وإنفاق الرزق واإلميان �لتنزيل 

تعريفه �لالم لإلشارة  وليس الذکر" حنوسبق ذکره  ما يأ لی معهودإ�لالم لإلشارة 

ليس  يأ "کاألنثیألن التحرير إعتاق الولد خلدمة بيت املقدس  حمررا بطين ما يفلی إ

ومفهوم  لی نفس احلقيقةإ أو مرمي أي هلا وهبت اليتکامرأة عمران  طلبت الذي

 يأ كقولك الرجل خري من املرأةصدق عليه من األفراد  اعتبار ما املسمی من غري

جنس الرجل خري من جنس املرأة وميکن بعض أفراد املرأة خريا من أفراد الرجل واعلم أن 

حاشيته ضوء املفتاح علی تلخيص  يف زيد جمده يبهرتالو الالرزاق  عبدالعالمة ما قاله 

أن الم التعريف علی قسمني الم العهد والم احلقيقة مث الم وهو ذکره مع ز�دة أ املفتاح

قوله  يف کماصراحة  تقدم ذکره  يأ يمعهودها إما صرحي ثة أقسام ألنالعهد علی ثال

                                                 
81 � ����� � � �����

�
��� ��� �  ����� � � � ���

�
� �� � ��

�
� � �����

�
��� ��� � �� ��

�
� ������ � � ���  ���

  ��� � � �۔ 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

50

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 Oفأخذ�ه أخذا وبيال  19فعصى فرعون الرسول O والفرعون رس إىلكما أرسلنا  تعالی

 أو )36(آل عمران: كاألنثى  20وليس الذكر تقدم ذکره کناية حنو يأ يکنائ أو) 16،15 املزمل:(

 "إذ يبايعونك حتت الشجرة" مل يتقدم له ذکر ولکنه معلوم عند املخاطب حنو يأ يعلم

 يه يم إما احلقيقة من حيث هوالم احلقيقة حتتها أربعة أقسام ألن مدخول الال )18 الفتح:(

ضمن  من حيث وجودها يف الرجل خري من املرأة أو وتسمی الم اجلنس والم احلقيقة حنو

 من حيث وجودها يف الذئب �کلك أو حنو العهد الذهينمعني وتسمی الم  فرد غري

 يستغراق احلقيقغة وتسمی الم االاللفظ حبسب الل يتناوهلا اليتضمن مجيع األفراد 

لعرف وتسمی الم حبسب ا أو يالشرعستغراق أو حبسب الشرع وتسمی الم اال يواللغو 

مجع األمري و  قدير 21شيءهللا على ال وإن إن الدابة رزقها علی هللا حنو ستغراق العريفاال

  .صاغة بلده أو مملكته أيالصاغة 

  

  

  

  

  
 
 

  

                                                 

19 فذكر الرسول أوال منكرا �رادة بعض الرسل مث ملا أعاده وهو معهود صراحة �لذكر أدخل أل العهدية إشارة 

  إىل املذكور بعينه واملراد �لرسول هو موسى عليه السالم.

  20 الذكر مذكور كناية يف قوله تعاىل "إين نذرت لك ما يف بطين حمررا". 

  21 أي  كل ممكن.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 حيث ال عهد يف دخل السوقا کقولكالذهن   يفته يواحد �عتبار عهدل وقد �يت

 "نسان لفی خسرإلإن ا" ستغراق حنووقد يفيد اال املعنی کالنکرة يف اخلارج وهذا

 کل غيب يأ )73األنعام:( "الغيب والشهادةعامل " حنو يحقيقضر�ن وهو  )2(العصر:

صاغة بلده أو مملکته واستغراق املفرد  يمجع األمري الصاغة أ حنو عريفوشهادة و 

رجل  ال کان فيها رجل أو رجالن دون صحة  إذاالدار  رجال يف ال أمشل بدليل صحة

منا يدخل عليه جمردا عن معنی إسم ألن احلرف إلستغراق وإفراد االبني ا تنايف ال و

  ... وألنه مبعنی کل فرد له ال جمموع األفراد وهلذا امتنع وصفه بنعت اجلمعالوحدة 

  

کقولك فقط  الذهن يفإرادته  يأ تهيواحد �عتبار عهدف �لالم لفرد املعر  وقد �يت

ني لواحد من تع ال �ن تعدوا أسواق البلد و اخلارج عهد يف حيث ال دخل السوقا

ألنه  املعنی کالنکرة يفالذهن  املعهود يف يأ وهذاأسواق البلد بني املتکلم واملخاطب 

إن " ستغراق حنواالف �لالم املعر  وقد يفيدالذهن  املعهود يف تعني لفرد خمصوص يف ال

 وهونسان وأريد به مجيع أفراده إللی حقيقة اإهنا قد أشري �لالم  "نسان لفی خسرإلا

اللفظ حبسب  ايتناوهل اليت إرادة مجيع األفراد هو يحقيقستغراق ا ضر�نستغراق اال يأ

هو  عريف استغراقکل غيب وشهادة و يأ "عامل الغيب والشهادة" حنوالوضع واللغة 

صاغة  يمجع األمري الصاغة أ حنويتضمنها اللفظ حبسب العرف  اليتفراد إرادة مجيع األ

ستغراق أو استغراق املفرد سواء کان بالم اال يأ بلده أو مملکته واستغراق املفرد أمشل

رجال  ال قول  بدليل صحةلی استغراق املثنی واجلمع إريه يشتمل أفرادا کثرية �لنسبة بغ

ألن اجلمع يصدق علی ثالثة أفراد فاستغراق  رجالن کان فيها رجل أو  إذاالدار  يف

کان رجل   إذاالدار  يف رجل ال قول دون صحةالنهاية  غري إىلاجلمع يبتدأ من الثالثة 

بني  تنايف ال وما دون الثالثة أيضا  شتمل علىفيها ألن استغراق املفرد ي أو رجالن
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

معنی الوحدة وألنه منا يدخل عليه جمردا عن إسم ألن احلرف الستغراق وإفراد االا

قد أجاب املصنف  مبعنی کل فرد له ال جمموع األفراد وهلذا امتنع وصفه بنعت اجلمع

 يراق علی املفرد ألن املفرد يقتضستغجيوز دخول الم اال الأنه يره ر وتق وجهنياعرتاضا ب

موضع  اجتماع هلما يف الکثرة وبني الوحدة والکثرة منافاة فال يستغراق يقتضاالالوحدة و 

سم ألن الستغراق وإفراد االمنافاة بني الم ا الوال بأفأجاب عليه الرمحة جوا�  ؟حدوا

نيا �ن املفرد سم املفرد فيجرد املفرد عن معنی الوحدة وجوا� �اليدخل علی ا إذاالالم 

يراد به جمموع األفراد بل  ال ستغراق مبعنی کل فرد على سبيل البدل واملدخول بالم اال

ستغراق عا ولکون املفرد املدخول بالم االاجتما دل علی الکثرة فردا فردا اليستغراق اال

جيوز اتصافه بصيغة اجلمع ألن املوصوف يكون مفردا والصفة تكون  مبعنی کل فرد ال

  . مطابقة بينهما مجعا فال
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

لتضمنها  مصعد أو مع الرکب اليمانني يهوا ع طريق حنو أخصر �إلضافة أل�او 

 اخلليفة عبدو  حضر يعبد أو املضاف أو غريمها کقولك إليه لشأن املضاف تعظيما

  ...احلجام حاضر ولد حتقريا حنو أو يالسلطان عند عبدو  رکب
 

 طريق أخصراإلضافة  يأ أل�امن املعارف  شيءلی إ �إلضافة إليه تعريف املسندو

 الذي" هذا أخصر من حمبويب أي يهوا ع حنو واضعبعض امل يفختصار مطلوب واال

ذاهب  يأ مصعدمجع ميان  اليماننيسم مجع للراکب اعلی وزن فعل  مع الرکب "أهواه

أو املضاف أو غريمها   إليهتعظيما لشأن املضاف لتضمن اإلضافة  يأ لتضمنها أو

املثال لتعظيم  هذا اخلليفة رکب عبدو  إليهلتعظيم شأن املضاف  حضر يکقولك عبد

 املضاف و إليه وهو غري املسندهذا لتعظيم املتکلم  يالسلطان عند عبدو شأن املضاف 

ولد احلجام  حنوللمضاف  حتقريالتضمن اإلضافة  أو إليه املسند إليهما أضيف  غري

  .الذهب عند السارق کالم زيد غري مفيد أو لغريمها حنومثل    إليهأو للمضاف  حاضر
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ة النوعي أو )20(القصص: "رجل من أقصی املدينة يسعیجاء و " وأما تنکريه فلإلفراد حنو

له حاجب  شعرالتحقري کقوله  التعظيم أو أو )7البقرة:( "وعلی أبصارهم غشاوة" حنو

إن له  التکثري کقوهلم عن طالب العرف حاجب أوله وليس :  عن کل أمر يشينه

 للتعظيم والتکثري حنو جاء قدو  )72 التوبة:( "رضوان من هللا أکربو " التقليل حنو أو إلبال

يکون  قدآ�ت عظام و  ذو عدد کثري أو )4(الفاطر: "کذبت رسل وإن کذبوك فقد"

وهللا " حنو ةالنوعيلإلفراد و ه من تنکري غري و  شيءمنه  حصل يل للتحقري والتقليل حنو

 )279(البقرة: "من هللا ورسوله فأذنوا حبرب" وللتعظيم حنو) 45 النور:( "خلق کل دابة من ماء

ا عن له کاشف وأما وصفه فلکونه مبينا )32 اجلاثية:( "ال ظناإوإن نظن " وللتحقري حنو

الکشف  حنوه يفو  لی فراغ يشغلهإالعريض العميق حيتاج اجلسم الطويل  معناه کقولك

  ... اخمصص مسعا أو قد رأی و کان قد: يظن بك الظن  الذي األملعی قوله شعر
 

سم ايصدق عليه  معني مما لی فرد غريإللقصد  يأ فلإلفراد إليه املسند يأ وأما تنکريه

 أومعني  املراد هنا برجل فرد غري "جاء رجل من أقصی املدينة يسعیو " حنواجلنس 

نوع من األغطية  يأ "وعلی أبصارهم غشاوة" حنولبيان نوع من النکرة  أي ةالنوعي

 إلظهار أو إليه سندإلظهار عظمة امل يأ التحقري التعظيم أو أو يالتعام وهو غطاء

له  شعرکقوله يكون للتحقري قد يكون للتعظيم و ألن التنوين على النكرة قد حقارته

عن طالب العرف له وليس يعيبه  يأ عن کل أمر يشينهمانع عظيم  يأ حاجب

ألن  قلته أو إليه ملسندلتبيني کثرة ا يأالتقليل  التکثري أو أومانع حقري  يأ حاجب

إلبال   يأ إن له إلبال کقوهلملتقليل يكون ل قد و لتکثرييكون ل التنوين على النكرة قد

للتعظيم  إليه ملسندا تنکري جاء وقدمن كل نعمة  من هللا أکربقليل  رضوانو  حنوکثريا 

من قبلك فالتنكري  کذبت رسل وإن کذبوك فقد حنولبيان العظمة والکثرة  يأ والتکثري
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 قدآ�ت عظام و رسل ذو  ذو عدد کثري أو رسل أيعظمتها و هنا لبيان كثرة الرسل 

منه  حصل يل حنولبيان احلقارة والقلة  يأ للتحقري والتقليل إليه املسند تنکري يکون

لإلفراد  إليه املسند غري أيغريه من تنکري يکون  قدوحقري قليل  شيء يأ شيء

 "وهللا خلق کل دابة من ماء" حنولی فرد غري معني وبيان نوعه إللقصد  يأ ةالنوعيو 

وهللا أو  نطفة أبيه يهخلق کل فرد من أفراد الدواب من نطفته املختصة به و وهللا  يأ

 يأ فأذنوا حبرب وللتعظيم حنوخلق کل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع املياه 

 يأ "ال ظناإوإن نظن " وللتحقري حنو ورسولهمن هللا  إليه املسند حرب عظيم وهو غري

 فلکونهموصوفا  إليه جعل املسند يأ وأما وصفه إليه املسند ظنا حقريا ضعيفا وهو غري

 کقولك  إليه معنی املسند يأ ا عن معناهکاشف إليه للمسند يأ له امبينالوصف  يأ

الطول  يإن هذه األوصاف أ لی فراغ يشغلهإسم الطويل العريض العميق حيتاج اجل

متداد ناه ألن اجلسم عبارة عن جمموع االوالعرض والعمق يبني اجلسم ويکشف عن مع

  يف هلکشف معنا إليه وصف املسند ينأعالقول  مثل هذا يأ الکشف حنوه يفو الثالثة 

کان : يظن بك الظن  الذياألملعی  قوله شعر إليه املسند کون الوصف لکشف غري

�لرؤية  شبه ظن األملعی هنا قداملتوقد الشديد و  ياألملعی معناه الذکمسعا  رأی وقد قد

ألنه مرفوع علی  إليه سندوالسماعة والوصف بعده مما کشف معناه وأوضحه لکنه ليس مب

لکون  أو سماحة والنجدة والرب والتقی مجعامجع ال الذيإن البيت السابق  يف إنأنه خرب 

ه من حيث  رافعا احتمالاملعارف أو  مقلال اشرتاكه يف يأ إليه للمسند خمصصاالوصف 

 .موصوفا �ي وصف من أوصافه إليه كون املسند
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اجلاهل حيث يتعني أو زيد العامل  جاءين ذما حنو مدحا أو أو زيد التاجر عند� حنو

لدفع  أما توکيده فللتقرير أوو  أمس الدابر کان يوما عظيما حنو�کيدا أو قبل ذکره 

 حنو �سم خمتص بهعدم الشمول وأما بيانه فإليضاحه  السهو أو التجوز أوتوهم 

  ... صديقك خالد قدم
 

 إليه املسند التجارة يف الوصف هنا لرفع احتمال املهن الباقية غري زيد التاجر عند� حنو

 زيد العامل جاءين حنو إليه مادحا أو ذاما للمسند يأ ذما مدحا أو لکون الوصف أو

ذكر  أي قبل ذکرهمثال  املوصوف زيد حيث يتعنيللمذمة  اجلاهل زيد جاءين وأللمدح 

 املذكوراملثال  کما يف  کيدا�لکون الوصف  أوال يکون الوصف للتخصيص إو الوصف 

 تاکيدلليدل علی الدبور فوصفه �لدابر  مما "أمس"لفظ  أمس الدابر کان يوما عظيما

جعله مستقرا  أعين إليه لتقرير املسند يأ فللتقرير إليه کيد املسند� يأ وأما توکيده

لدفع  يأ لدفع توهم التجوز أوزيد زيد  جاءين يظن به غريه حنو حمققا �بتا حبيث ال

لی األمري إيتوهم أن إسناد القطع  لئال قطع اللص األمري األمري الوهم �رادة ا�از حنو

غري زيد  ييتوهم أن اجلائ لئال زيد زيد جاءين لدفع وهم السهو حنو يأ السهو أوجماز 

القوم   جاءين حنو مجيع أفراده إليه عدم مشول املسندوهم لدفع  يأ عدم الشمول أو

 إليه جعل عطف البيان بعد املسند يأ وأما بيانه ءيجي يتوهم أن بعضهم مل لئال کلهم

 صديقك خالدقدم  حنو إليه �ملسند يأ �سم خمتص به إليه املسند يأ فإليضاحه

 �سم خمتص بصديقك وهو إليه ويليه عطف البيان إليضاح املسند إليه مسند صديقك

  .خالد
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سلب  القوم أکثرهم و جاءينأخوك زيد و  جاءين وأما اإلبدال منه فلز�دة التقرير حنو

 وعمرو أو زيد جاءين مع اختصار حنو إليه وأما العطف فلتفصيل املسند عمرو ثوبه

  ... القوم حتی خالد زيد فعمرو أو مث عمرو أو جاءين جاءين حنو ذلكاملسند ک
 

ذهن  يف إليه املسند معىن  تقرير يأ فلز�دة التقرير إليه من املسند يأ وأما اإلبدال منه

يکون عني املبدل  بدله الکل وهو زيدومبدل منه  إليه مسند أخوك جاءين حنواملخاطب 

بدله البعض وهو يکون بعض املبدل  أکثرهمومبدل منه  إليه مسند القوم جاءينو منه 

شتمال وهو يشتمل علی متعلق بدله اال ثوبهومبدل منه  إليه مسند وسلب عمرومنه 

فلتفصيل عليه  شيءمعطوفا وعطف ال إليه جعل املسند يأ العطف وأما املبدل منه

لی إ جاءينإضافة  ختصار من غري�ال زيد وعمرو جاءين مع اختصار حنو إليه املسند

 حنوختصار مع اال يأ ذلكاملسند کلتفصيل أو عمرو  جاءينزيد و  جاءين يأ عمرو

هنا تفصيل  القوم حتی خالد مث عمرو أو جاءينزيد  ينجاءزيد فعمرو أو  جاءين

ني املثال زيد يفمن أوال صدور املسند قد حصل  يختصار �نه أمع اال جاءيناملسند 

ذا صدور املسند أوال من القوم يف املثال كو مهلة أو مع مهلة  بال و�نيا من عمرو فيهما

األمثلة املذکورة  يف "حتی" و "مث" و "ف"ألن احلروف الثالثة �نيا من خالد الثالث و 

متياز بينها من حيث املعنی ألن الفاء تدل علی ع االتفصيل املسند م مشرتکة يف

مثال  هيدل علی أجزاء ما قبل وحتی 23الرتاخى يدل علی ومث 22تراخ التعقيب من غري

تفصيل املسند �لعکس فمعنی  لی األقوی أوإالذهن من األضعف  القوم هنا مرتتبة يف
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نه أی التابع أقوی أجزاء إ�لتابع �نيا من حيث تعلقه �ملتبوع أوال و  عتبارا حتی يف

   .24املتبوع أو أضعف أجزاء املتبوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  24"حاشية �رتالو ي �لتبدل"
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 آخر حنو لیإأو لصرف احلکم  عمرو زيد ال جاءين لی الصواب حنوإلرد السامع  أو

 جاءين حنو للتشکيك زيد بل عمرو أو للشك أو جاءين ما أو عمرو زيد بل جاءين

ألنه  إما أهم ذکرهزيد أو عمرو وأما الفصل فلتخصيصه �ملسند وأما تقدميه فلکون 

  ... للعدول عنه يمقتض ال األصل و
 

ملن اتقن أن  عمرو زيد ال جاءين لی الصواب حنوإاحلکم  يف إعن اخلط لرد السامع أو

زيد بل  جاءين آخر حنوحمکوم عليه  لیإعن حمکوم عليه  لصرف احلکم أوعمرو جاء 

للشك  زيد بل عمرو أو جاءين ما أو عمرو لیإ هنا قد صرف املسند عن زيد عمرو

إليقاع  يأ للتشکيك أو املعطوفعطوف عليه أو صدور املسند من امل يفعن املتكلم 

زيد  جاءين حنوعليه أو املعطوف  صدور املسند من املعطوفمن حيث شك  السامع يف

 املسند يأ فلتخصيصه إليه ضمري الفصل بعد املسنداإلتيان ب يأ عمرو وأما الفصل أو

 وأماوزيد خمتص �لقيام  القياممقصور علی  زيد يزيد هو القائم أ حنو �ملسند إليه

تقدمي  يأ إما ألنهالکالم  يف أهم إليه املسند يأ فلکون ذکره إليه املسند يأ تقدميه

   .األصل ي عنأ للعدول عنه يقرينة تقتض يأ يمقتض ال األصل و إليه املسند
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 الذيو  كقوله شعر إليه شويقات إاملبتد ذهن السامع ألن يف وإما لتمکني اخلرب يف

املساء للتفاؤل  ل املسرة أويمستحدث من مجاد وإما لتعجوان يح:  يهة فيحارت الرب 

 اخلاطر عن زولي ال هام أنيهقك وإما إليدار صد السفاح يف سعد أو  حنوريالتط أو

  ... ذلكوإما لنحو  هستلذ بي هأن أو
 

 إاملبتد ألن يفذهن السامع  إلرساخ اخلرب يف يأ ذهن السامع وإما لتمکني اخلرب يف

 يهة فيحارت الرب  الذيو  كقوله شعر لی مساعة اخلربإ يأ إليهتشويقا املقدم علی اخلرب 

ت اخلالئق ري ح الذي ما يب أيلی اخلرب العجإشوق السامع ياملوصول مع الصلة مبتدأ 

 يأ ريالتط املساء للتفاؤل أو ل املسرة أويوان مستحدث من مجاد وإما لتعجيح؟ يهف

 املسند قدم حلصول املسرة �لعجلة للتفاؤل أوياملشتمل علی املسرة والفرح  إليه املسند

 دار يفسعد  حنو ريقدم حلصول املساءة �لعجلة للتطياملشتمل علی املساءة واحلزن  إليه

املشتمل  إليه و املسنده السفاح أواملشتمل علی معنی السعادة  إليه و املسنده صديقك

 زول عن اخلاطري ال هام أنيهقك وإما إليدار صد يفإراقة الدم  يعلی معنی املساءة أ

نفك عن القلب ي ال إليه املتکلم السامع أن املسند ارهإلظ يأ هستلذ بي هأنام يهإل أو

وسلم  هوعلی آل يهعل صلی هللا رسول هللا حنو إليه قدم املسنديستلذ بذكره في ن أوهوالذ

 هميار تعظهإظ أخر حنو هلوجو  إليه  املسندميتقد يأ ذلكوإما لنحو  امةيوم القيعنا يشف

  . امهري وغ هري حتق أو
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ما حنو يحرف النف إن ويل ي�خلرب الفعل هصيختص ديفيقدم لي وقد رهالقا قال عبد

 و يري غلذا و هأ� قلت  ما صحيذا مل وهل يري مقول لغ همع أن همل أقل يأ قلت هذا أ�

ص ردا علی يللتخص يت� ال فقدإدا و يال ز إ ضربت� أما  ال حدا وأت أير  �أما  ال

 ولکد علی األيؤ و  كحاجت يف تي� سعأ يه حنوف همشارکت وه به أري من زعم انفراد غ

 لياجلز  يعطيو ه ة احلکم حنويلتقو  يت�وقد ي وحد بنحو علی الثاينو  يري غ ال بنحو

 تكذب ال من الکذب يلنف شدأ هتکذب فإن نت الأ ا حنويکان الفعل منف  إذاوکذا 

الفعل علی  وإن بيناحلكم  كيد احملكوم عليه الألنه لتأنت أتکذب  ال کذا منو 

رجالن  وأة أإمر  ال يأ رجل جاءين حنو هالواحد ب وأص اجلنس يختص فادأ منکر

 هر کونديختصاص إن جاز تقد االيفي ميقال التقد هنأال إ ذلكعلی  يالسکاک هووافق

ال إد يفي فال الإقدر و و  قمت �أ فاعل معنی فقط حنو هنأخرا علی ؤ صل ماأل يف

  ... قام ديز  ز حنوجيمل  وأقدر يمر ومل  احلکم سواء جاز کما یتقو 
 

 يأ هصيختص ميالتقد ديفيل إليه املسند قدمي قدو اإلعجاز  هوجو  يف رهالقا قال عبد

 إلی املبتدإ الفعل الراجع ريفاعل ضمالفعل و  هخرب أول هاملراد ب يالفعل �خلرب إليه املسند

 قلت هذا أ� ما حنو يحرف النف إليه تصل �ملسندن يإ يأ يحرف النف إن ويلاملقدم 

 همع أن همل أقل يأ يومتصل حبرف النف يمقدم علی اخلرب الفعل إليه و املسند"أ�" ه

 هعلی وج يإن کان النف هري لغ هالفعل عن املتکلم وثبوت يد نفيفي ميفالتقد يري مقول لغ

اخلصوص فکان  هعلی وج يالعموم وإن کان النف ه علی وجريلغه لالعموم فکان ثبوت

 هالفعل عن املتکلم وثبوت ي نفميإلفادة التقد يأ ذاوهلاخلصوص  ه علی وجريللغ هثبوت

الفعل  ينف يقتضيذا هقلت  أ� ماألن  يري غ ال ذا وهأ� قلت  ما قول صحيمل  ريللغ

 ال و ما منافاةيهضا ففي أريالفعل عن الغ ينف يقتضي يري غ ال  وريللغ هعن املتکلم وثبوت
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 يالنکرة حتت النف نالعموم أل هعلی وج ياملثال نف ذاه يف حداأت أير  �أ ما يصح قول

کون املعنی يضا فأيالعموم  هکون الثبوت علی وجين أ يقتضيالعموم  هعلی وج يفالنف

 ال واملثال  ذاهوز جي ذا الس مبمکن وهليذا له املتکلم فريغلحد من الناس أکل رؤية  

 دايال ز إحدا أضربت  ما يأمقدر عام  هن املستثنی منحدا ألأ � ضربتأ ما يصح قول

کون يالعموم ف هعلی وج يلنفجل االعموم أل هکون الثبوت علی وجين أ يقتضيو هف

إن مل  يأ الإو  س مبمکنيذا لهو د يحد سوی ز أ املتکلم قد ضرب کل ريإنسان غ همعنا

کون حرف يو أ يالکالم حرف النف کون يفي ن ال� يحرف النف إليه صل �ملسندتي

 هري ص ردا علی من زعم انفراد غيللتخص ميالتقد يت� فقد إليه خرا عن املسندأمت يالنف

 إليه مع املسند ريمشارکة الغ يأ يهف همشارکت وأ يالفعل �خلرب يأ هب إليه املسند ريغ يأ

 يو اختصاص اخلرب الفعله قصر إفراد نين القصر علی ضربأواعلم  يالفعل اخلرب يف

م هتو يم هلوااذ إ كحاجت سعی يفيد يز  ذا يفه کما ريعن الغ يهاملذکور ونف إليه سند�مل

 علی يم بقصر السعهالو  ذاهد ري ف هري د بل بغياملذکور ز  إليه تص �ملسندخي ال يالسع نأ

فراد مشارکة األ يونف املذکور إليه �ملسند يالفعل اخلرب و اختصاصهوقصر قلب  ديز 

 كشار ين أم هتو يم هالوا ذإ كحاجت يف يتسع أ� حنو ذا يفهکما   يالفعل اخلرب ة يفيالباق

 ال بنحوإفراد ر قصر يتقد يأ ولکد علی األيؤ و  يالسع يف هري املذکور غ إليه املسند

 ميالتقد ذاه يت� وقد يوحد بنحو قلب ر قصريعلی تقد يأ علی الثاينکد يؤ و يري غ

 ريلی ضمإ "إعطاء"إسناد  يهف لياجلز  يعطيو ه حنو نيلکون اإلسناد مرت ة احلکميلتقو 

 ا حنويکان الفعل منف  إذا يالتقو  التقدمي ديفي قد يأ وکذاا ي�ن إلی املبتدإوال مث أالفاعل 

ی أمن تکرار اإلسناد  يهملا ف تكذب ال من الکذب يلنف شدأ هتکذب فإن نت الأ

 أنت الوضا أي إليه و مسندهمسترت  ريضم يهمسند وف تکذب ال و إليه نت مسندأ

 يأ هنأللعدم تکرار اإلسناد نت أتکذب  ال منالکذب  يلنف شدأ يأ کذا تكذب
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 يأ الفعل علی منکر احلکم وإن بيند يکألت ال يهاحملکوم عل ديکألتکون ينت ألفظ 

 هالواحد ب صيختص وأص اجلنس يختص ميالتقد فادأسم النکرة لی االإسند الفعل أإن 

قصدا  و رجالنأص اجلنس يلی ختصإقصدا  ةأإمر  ال يأ رجل جاءين حنو�لفعل  يأ

 ذلكعلی  يالسکاکعقوب ي بوأ ،ينيالرمحان القزو  عبد يأ هووافقص الواحد يلی ختصإ

خ يب الشهفمذ 25ليط وتفاصئشرا يف هص ولکن خالفيتخصلل مفيدا ميالتقد كون  يأ
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 تصل �ملسنديصا قطعا وإن مل ي ختصميفاد التقدأ قد يحرف النف إليه تصل �ملسنديإن 

 ديفي قد إليه عن املسند خراؤ کون ميو أ يحرف النف يهکون في ن ال� يحرف النف إليه

 يأ هنأال إ ايو منفأد تقوی احلکم سواء کان الفعل مثبتا يفي و قدأصا ي ختصميالتقد

 يحرف نف إليه إن اتصل �ملسند يب السکاکهط فمذئلی شراإا ري مش قال يالسکاک

را همسا ظاا إليه صا وإن کان املسندي ختصميد التقديفينکرة ف إليه تصل واملسنديمل  وأ

 ميالتقد يت� ا قدري مسا ضما إليه ة احلکم فقط وإن کان املسندي لتقو ميالتقد يتيأمعرفا ف

 يف هر کونديختصاص إن جاز تقد االيفي ميالتقدة احلکم يلتقو  يت� قد ص ويللتخص

ث يخرا من حؤ م إليه جواز فرض املسند يأ فاعل معنی فقط هنأخرا علی ؤ صل ماأل

� أقمت  هصلأن أقدر ين أوز جي هفإن قمت �أ حنو يلفظ ال يفاعل معنو  إليه ن املسندإ

 البارز الواحد املتکلم ريالضمو ه الذيدا لفظا للفاعل ي و�ک�� فاعال معنو أکون يف

را على أنه فاعل خاألصل مؤ  مل جيز تقدير كونه يفإن  يأ الإو  26خراؤ م إليه املسند وقدر

 خراؤ م إليه ر املسنديتقد ال تقوی احلکم سواء جازإ ميالتقد ديفي فال مل يقدرمعىن و 

 قام ديز  حنوخرا ؤ م هر يتقد زجي مل وأخرا ؤ م إليه املسند قدريومل  � قمتأ من حنو مر کما

 الفاعل ميلزم تقدي هنقدم ألمث د يقام ز  هصلأن إث يمن ح هنا التقديروز جي ال هفإن

  . وزجي و الهو  ياللفظ
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

علی القول  يأ )3(األنبياء:ظلموا  الذين النجوی واسر أو  من �ب هواستثنی املنکر جبعل

 مث خبالف املعرف هسوا هسبب ل ص إذ اليالتخص ينتفي الئ لري�إلبدال من الضم

 ممر دون قوهل علی ما رجل جاءين ص مانع کقولناينع من التخصمي ن الأ هوشرط قال

 ما علیأو  خريال  ر شرهراد املين أول فالمتناع ر األيما علی التقدأ�ب  ذا رأهشر 

ر أه مبا هولو ث �يح هصيمة بتخصئصرح االقد وإذ  هعن مظان استعمال هو بفلن الثاين

 ينظر إذ الفاعل اللفظ يهفو  هري ن الشر بتنکأع شيتفظفالوجه ال شر إ�ب  ذا

دون  ي املعنو ميز تقديما فتجو ا علی حاهليبق  ماميامتناع التقد سواء يف ياملعنو و 

  ... حتکم ياللفظ
 

علی القول  يأ "ظلموا الذين سروا النجویأو " من �ب هواستثنی املنکر جبعل

ذا ه خبالف املعرف هسوا هص إذ ال سبب ليالتخص ينتفي الئ لري�إلبدال من الضم

 خرأ إذا هفإن ؟صينا للتخصه ميکون التقديف يک  رجل جاءين حنو ەريال تقر ؤ جواب س

 خرج حنوأ يالسکاک نب �يجأوز فجي علی الفعل ال هميا وتقديکون فاعال لفظيف رجل

 الواو يف فإن "ظلموا الذينالنجوی  سرواأو " من �ب هاحلکم وجعل ذاهمن  رجل جاءين

 جاءين هصلأن ضا ألأيکذا   رجل جاءين وحنو هبدل من "ظلموا الذينو "فاعل  "سرواأ"

إذ  يهص فيالتخص يتفني الئل جاء  يفريبدل من الضم وهس بفاعل بل يفالرجل ل رجل

 هصح  وقوع  ملاالإو  يفاعل معنو  هنأخرا علی ؤ م رجل ضافر إص سوی يال سبب للتخص

ه ضافر إسوى  أمبتدنا ه هوز وقوعجين الرجل أل الرجل جاءينحنو  يفخبالف املعرف  أمبتد

 قال مث حمليا �لللتخصيص ألنه معرفة لكونه  مؤخرا على سبيل الفاعل املعنوي

 واعتبار "ظلموا الذينالنجوی  سرواأو " کون املنکر من �ب  يأ هوشرط يالسکاک

 علی ما رجل جاءين کقولنا  ص مانعينع من التخصمي ن الأ يه شرطه فريخأالت و ميالتقد
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 وأة أإمر  ال جاءينرجل  ەن معناص أليمن التخص املثال املذكور کان مانع يف ما أي مر

ر يما علی التقدأ يهص فيلوجود املانع من التخص �ب ذا رأهشر  مدون قوهل رجالن ال

ر الکلب يه  الريواخل اري مقابلة الشر خ يف نأل خري ال ر شرهراد املين أول فالمتناع األ

عن مظان  هو بفلن الثاينر يالتقد ما علیأو کون إال شرا فقط ي ر الهفامل هفزعي ال و

 يهکون في يأالکالم  اذهص الواحد عن مواضع استعمال يفلبعد ختص يأ هاستعمال

ر هإن امل قاليو شرور بل أر شران هقال إن املي ال هنضا ألأيص الواحد يمانع من ختص

ص يختص ه�ب واملراد ب ر ذاأهص شر يبتخص يأ هصيبتخصمة ئصرح االقد وإذ شر 

ص يالتخص هوج يأ فالوجه ريحق م اليعظ ال شرإ�ب  ر ذاأهمبا  هولو ث �يح ينوع

 هنأعلی  رجل جاءين حنو يف إليه  املسندميتقد ی يفأ يهفو  ەرين الشر بتنکأع شيتفظ

 سواء يفد والبدل يکأکالت  يواملعنو  ينظر إذ الفاعل اللفظ يال لفظ يفاعل معنو 

 يأ حتکم يدون اللفظ يعنو  املميز تقديما فتجو ا علی حاهليبق  ماميامتناع التقد

وز جي علی الفعل ال هماميتقد رجل ينجاء حنو املعنويو  رجل جاءين حنوي لفظال الفاعل

 قول بالمرجح و  ح باليترج يأذا حتکم ه يفقط دون اللفظ ي الفاعل املعنو ميتقدف

   .ليدل
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 نسلم مث ال هذکر  کماه  ري بغ هحلصولالتقدمي  ريال تقد ص لوينسلم انتفاء التخص مث ال

التقوی  م يفئد قايقام ز  وه ليقرب من قبي مث قال و ريخ ر شر الهراد املين أامتناع 

 بةيالتکلم واخلطاب والغ يفه ري ة عدم تغهمن ج هعن �خلايل هه وشبريالضم هلتضمن

 لفظ کالالزم  هميری تقدي االبناء ومم ا يفهعومل معاملت ال مجلة و هنکم �حيذا مل وهل

نت جتود من أو تبخل  نت الأ نیمبع ودجي ال كري بخل وغي ال كمثل حنو يف ريمثل وغ

  ... ماعون علی املراد �أ هاملخاطب لکون ريض لغي إرادة تعر ريغ
 

 يأ هري بغص يالتخص يأ هحلصولالتقدمي  ريال تقد ص لوينسلم انتفاء التخص مث ال

رجل  تقدير ريبغ رجل جاءين حنو ص يفيصل التخصحي ال يأ هذکر  کما ميالتقد ريبغ

 فال السكاكي هذکر  کما  هري ص بغيسبب للتخص إذ ال يفاعل معنو  هنأعلی  خراؤ م

 ال مث امهري م وغي والتعظرية کالتحقيسباب املخصصة الباقص �أليحلصول التخص هنسلم

ص اجلنس يال احتمال لتخص يقول السکاک يأ ريخ ر شر الهراد املين أامتناع  نسلم

رار إن کان هن معنی اإلوال ألأ هنسلم شرا ال الإکون ي ر الهن امل�ب أل ذا رأهشر  يف

ل يرار للشر علی سبهن اإلا أليکون للشر و�ني قد و ريکون للخي و قدهمطلق الصوت ف

 م يفئد قايقام ز  وه ليقرب من قبيو  يالسکاک مث قال ل ا�ازي علی سبريقة وللخياحلق

  ريم الضمئقا لتضمن  يأ ريالضم هلتضمنة احلکم لتکرار اإلسناد يتقو  يف يأ التقوی

سم ال� يأ هعن �خلايل ي السکاکريما متضمنا للضمئقا أي ههوشبقام  هتضمني کما

 يفاسم جامد  وأم مثال ئقا يأ هري ة عدم تغهمن جامسا جامدا  عينأ ريعن الضم اخلايل

نت أ� رجل وأم و ئقا هوم و ئنت قاأم و ئ� قاأ يف علمت کما  بةيالتکلم واخلطاب والغ

 ريم مع الضمئقا يأ هنکم �حيمل سم اجلامد الم �ئقا هلشب يأ ذاوهل و رجلهرجل و 

اجلملة حمال  يأ البناء يفمعاملة اجلملة  يأ اهمعاملت ريم مع الضمئقا عومل ال مجلة و
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 الذي إليه من املسند يأ هميری تقدي اومم مبين و الهس جبملة في لريم مع الضمئوقاة يمبن

 ال كري بخل وغي ال كمثل حنو يف ريمثل وغ کالالزم لفظعلی املسند تقدميه تصور ي

 يف نأل املخاطب ريض لغيإرادة تعر  رينت جتود من غأتبخل و  نت الأ مبعنی ودجي

نا ههرا لکن هکون �ملخاطب ظايقة والکالم ياملخاطب حق ريض خطاب لغيالتعر 

 نيبين الرتکيذ� يأ ماعون علی املراد �أ ميالتقد يأ هلکونقة يالکالم �ملخاطب حق

بلغ أ يه اليتة يق الکنايما إثبات احلکم بطر واملراد � ودجي ال كري بخل وغي ال كمثل

  .ة احلکمي إلفادة تقو ميوالتقد
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مل  خر حنوأ لو خبالف ما قميکل إنسان مل  حنو دال علی العموم هنقدم ألي قدل و يق

 الئل ذلكعن کل فرد و  ال فراد واحلکم عن مجلة األ يد نفيفه يقم کل انسان فإني

قوة  ملة املعدولة احملمول يفهن املوجبة املس أليسأد علی التيکأح التيلزم ترجي

 ملة يفهدون کل فرد والسالبة اململة اجلاحلکم عن  ية املستلزمة نفئياجلز  السالبة

  ... ياق النفيس ا يفهعن کل فرد لورود موضوع ية للنفية املقتضيالکلالسالبة  قوة

  

 هنأل يعلی املسند املقرون حبرف النف لفظ کل يهاملدخول عل إليه املسندقدم ي قدل و يق

قدم  فقد قميکل إنسان مل  حنود عموم السلب يفي أي دال علی العموم ميالتقد يأ

لکل فرد  يحصل عموم النف قدو  ياملقرون حبرف النف قمياإلنسان املسور بکل علی مل 

 يعن املسند املقرون حبرف النف املسور بکل إليه املسند خرأ لو خبالف مامن اإلنس 

وثبوت احلکم  فراداحلکم عن مجلة األ يد نفيفي ريخأالت يأ هقم کل انسان فإنيمل  حنو

د سلب العموم قبل يفي ميالتقد ذلكعن کل فرد و احلکم  يد نفيفي ال وفراد لبعض األ

 "کل"د عموم السلب قبل دخول يفي ريخأالتعموم السلب و  هوبعد دخول "کل"دخول 

ملة هن املوجبة املس أليسأد علی التيکأح التيلزم ترجي الئل هوسلب العموم بعد دخول

قم يإنسان مل  من احملمول حنو اجزء يحرف النف يهجعل ف ما يه يأ املعدولة احملمول

دون  فراد األمجلة  أي ملةاجلاحلکم عن  ية املستلزمة نفئياجلز  السالبةة يالقض قوة يف

 ي عموم السلب ومشول النفميد التقديفيف إليه سندعلی امل "کل"فبعد دخول  کل فرد

 هدخول وبعد "کل"  قبل دخولميکون التقديال إقم و يکل إنسان مل  حنو فرد يف لکل

قم إنسان يمل  حنو ملةهالسالبة امل ةيالقضوس يسأد علی التيکأفرجح الت لسلب العموم

اق يس ا يفهعن کل فرد لورود موضوع ية للنفية املقتضيالسالبة الکلة يالقض قوة يف
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 27 سلب العمومريخأالت ديفيلکل فرد ف يد عموم النفيتف يالنکرة حتت النف نأل النفی

 هدخول وبعد "کل"  قبل دخولريخأکون التيال إو  إليه علی املسند "کل" بعد دخول

و إفادة معنی ه سيسأعلی الت ر املعنی السابقيو تقر ه ديکألعموم السلب فرجح الت

 السابقة من إفادة سلب العموم قبل دخول موراملصنف املنوع علی األ وردأوقد  ديجد

  ه.وعموم السلب بعد دخول "کل"
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 هفادأة إمنا يالثان فرد يف ولی وعن کلالصورة األ ملة يفاجلعن  ين النفأل نظر يهوف

 سيسا ال� كل فيكونا إليه�إلسناد  ذلكزال  قدکل و   إليهف يضأ لی ماإاإلسناد 

 محلت إذاملة فاجلعن  يإفادة النف عن کل فرد يالنف فادتأ إذا ةيالثان نوألكيدا �

قم يمل  عمت کان قولنا إذاة ين النکرة املنفألو سا يس�ن کو ي ال علی الثاين کل

ن � يالنف زيح داخلة يف کل ر إن کانتهالقا قال عبدو  ملةهم ة اليسالبة کل إنسان

 ما حنو ياملنف معمولة للفعل وأ كهدر يتمنی املرء يکل  ما ع حنو هداتأعن  خرتأ

م مل هکل الدرا وأ  مهخذ کل الدراآمل  وأ کل القوم  جاءين ما وأ مهالقوم کل جاءين

أو  و الوصف لبعضأفاد ثبوت الفعل أو أ  لی الشمول خاصةإ يالنف هخذ توجآ

   ... تعلقه به

  

 نألول لی املنع األإا ري مش نظر "ياق النفيس يف"لی إ "قدميقد "من املذكور  يف يأ يهوف

الصورة  عن کل فرد يف يوالنف قميإنسان مل  ولیالصورة األ فراد يفعن مجلة األ يالنف

 لی ماإاإلسناد و کل فرد أفراد عن مجلة األ يالنف يأ هفادأإمنا  قم إنسانيمل  ةيالثان

�إلسناد  عن مجلة األفراد أو عن كل فرد في�لن اإلفادة ذلكکل وقد زال   إليهف يضأ

لی إرادة إس يسألتغرض احاجة ل ال يأ دايک� سا اليس� کل کونيکل ف لیإ يأ اإليه

مل " بل إسناد يهعل هخر بعد دخولآوإرادة معنی  إليه علی املسند "کل"معنی قبل دخول 

تعالی  هللا هس قال رمحيسأکاف للت  إليه هدخول وبعد "کل" إنسان قبل دخول لیإ "قمي

عن   يالنف فادتأ إذا قم إنسانيمل أي  ةيالثانالصورة  نوأل هبقول لی املنع الثاينإا ري مش

عن کل فرد  يالنف نأل فرادعن مجلة األ يإفادة النف يلورود النکرة حتت النف کل فرد

عن مجلة  يالنف يأ محلت کل علی الثاين إذافضا أي فرادعن مجلة األ ين النفتضمي

 عن مجلة يو النفهدا للمعنی السابق يبل �ک سايس� "کل" دخول کوني الفراد األ
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عمت کان  إذاة ين النکرة املنفألو  هاملنع الثالث بقوللی إا ري مش هللا هفراد وقال رمحاأل

 داخلة يف کل ر إن کانتهالقا قال عبدو  ملةهم ة اليسالبة کل قم إنسانيمل  قولنا

د سلب يفيف يحرف النف يأ هداتأعن  کل خرتأن � يحتت النف يأ يز النفيح

 يأ كهدر يتمنی املرء يکل  ما حنوللبعض  هفراد وثبوتعن بعض األ يالنف يأالعموم 

 حنو يمعمولة للفعل املنف کل کانت  وأ هبعض كدر ي ال و اهتمني اإلنسان بعض ما كدر ي

ذا مثال للفاعل ه کل القوم  جاءين ما وأد الفاعل يکأذا مثال لته مهالقوم کل جاءين ما

کل  وأخر أذا مثال للمفعول املته مهخذ کل الدراآمل  وأ لی القومإ "کل"�ضافة 

 يمشول النف يأ لی الشمولإ يالنف هتوجذا مثال للمفعول املقدم ه خذآم مل هالدرا

الوصف  وأثبوت الفعل  يمعمولة للفعل املنف کون کلفاد أو أ خاصةفراد بعض األ

ببعض آخر  هتعلق الفعل ببعض وعدم تعلق يأ أو تعلقه بهبعض آخر عن  يهونف لبعض

 "ب کل خمتال فخورحي ال وهللا" تعالی هل قوليبدل يال کل يکثر أاحلکم  ذاهولکن 

کثرة   يا نفميهس فيلن الااملث انذه )276 البقرة:( "ميثأ كفاأب کل حي ال وهللا"و )23(احلديد:

تعالی  ن هللاإلمث مطلوبة ألأصل صل الفخر و أ بل انتفاءأنفسهما  ماإثبا�الفخر واإلمث و 

    .من الفخر واإلمث شيء يهب إنسا� فحي ال
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م أقصرت الصالة : أنيديال ذو هقال ل اوسلم مل يهعل صلی هللا کقول النيب  ال عمإو 

 يعتدار يم اخلأصبحت أقد  شعر هقول يهوعل کنيمل  ذلكکل  ؟رسول هللا �ت ينس

  ... صنعأمل  هذنبا کل يعل :

  

قع يلفظا ومل  يمت علی النفن قد� يالنف زيح داخلة يف کل إن مل تکن يأ ال عمإو 

 يأ هوسلم ملا قال ل يهعل صلی هللا کقول النيبکل فرد   يالنف عم يمعمولة للفعل املنف

 إذا ؟رسول هللا �ت يم نسأقصرت الصالة : أن يديال ذووسلم  يهعل صلی هللا للنيب

 يأ کنيمل  ذلكکل  قالفوسلم  يهو العصر رکعتأر هالصالة والسالم الظ يهصلی عل

مر حبسب نفس األ ان يفيقع واحد من القصر والنسيمل  فاملعنیلی کل فرد إ يالنف هتوجي

ار يم اخلأصبحت أقد  شعر هقول ية النفيعلی عموم يأ يهوعل نيديال ا ذ� كظن

صورة النصب يكون مفعوال  بنصبه ففي ال "كله"برفع  صنعأمل  هذنبا کل يعل يعتد

 من يار عليم اخليه أتدع امم يئاصنع شأمل  يمجلة األفراد أ إىل فيمقدما توجه الن

  .الذنوب
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رج الکالم خي قدو  رهمقتضی الظا هذا کله املسند ميفالقتضاء املقام تقد هري خا �مأ

حد أ يف نعم الرجل مکان نعم رجال مر کقوهلهوضع املضمر موضع املظيف هعلی خالف

ن هذ يف هعقبي ن ماتمکيالقصة ل وأن أد عامل مکان الشيز  يهو أو ه م وقوهلنيالقول

سم إشارة فلکمال ا عکس فإن کاني قد و هانتظر  معنی هم منهفيمل  إذا هنالسامع أل

جاهل و ه : بهت مذايعأکم عاقل عاقل  هع کقوليحبکم بد هختصاصال هز يية بتميالعنا

 وأ قايزند ري العامل النحر ريوص:  حائرة امهو األ كتر  الذي ذا: همرزوقا  جاهل تلقاه

 وأ هانتطف وه ألنداء علی کمال بالدتا وأالبصر  کان فاقدا  إذاکما  کم �لسامعهالت

علة  كشجی وما بأکی  تعاللت شعرالباب  هذا ريمن غ يهوعل هور هالدعاء کمال ظ

 حدأ هللاو هقل   حنونيدة التمک�فلز كان غريه ن  إو  ذلكقد ظفرت ب يقتل نيديتر : 

O الصمد �أ O  ):2،1 اإلخالص(...  

  

ذا  ه ديالدار ز  يف حنو  املسندميتقدواحملل  فالقتضاء املقام إليه املسند يأ هري خا �مأ

 يهقتضي هاري من احلذف والذکر واإلضمار وغ ذكورامل ذاه يأ رهمقتضی الظا هکل

وضع يفر هالظا يهقتضي الذيعلی خالف  يأ هرج الکالم علی خالفخي قدو ر هالظا

قول من  يأ نيحد القولأ يف الرجل نعم مکان نعم رجال مر کقوهلهاملضمر موضع املظ

و أو هم وقوهل وهنعم رجال  هصلأحمذوف ف إالذم خرب مبتد وأعل املخصوص �ملدح جي

ن السامع هذ يف هعقبي ن ماتمکيالقصة ل ريضم وأن أالش ريضم مکان د عامليز  يه

 هانتظر قد  معنیالقصة  وأن أ الشريمن ضم يأ هم منهفيمل  إذاالسامع  يأ هنأل

 �أ" حنور موضع املضمر هوضع املظي قد يأ عکسي قدو  ريلی ما بعد الضمإشتاق يف

سم إشارة فلکمال اوضع موضع املضمر  الذير هاملظ فإن کان "الصمد هللاو حدأ

 إليه املسند زييتمام بتمهلکمال اال يأ عيحبکم بد هختصاصال هز يية بتميالعنا
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 هعجبتأ يأ هبهت مذايعأکم عاقل عاقل  هکقولب جيحبکم ع إليه ختصاص املسندال

 يأ امهو األ كتر  الذي ذاهمرزوقا  جاهل جاهل تلقاهکم و هطرق معاش هعجزتأو 

کافرا   هجعل يأ قايزند ري العامل النحر ريوصة ري التعجب واحل ا يفهترک يأ حائرةالعقول 

حكم  إىلمشريا  ذاه يأسم اإلشارة الی إاإلضمار فعدل الشاعر  يهاس فيفکان الق

 إليه ز املسندييتمام بتمهلکمال اال اجلاهل مرزوقاكون العاقل حمروما و  هوو  سابق

 کم �لسامعهالت وأ کافرا  العامل جعلو  حائرةترك األوهام  وهو ع يحبکم بد هالختصاص

 ؟ينمن ضربكسؤاله منك عمی  أ يأ البصر کان فاقدا  إذاکما السامع على للطعن  يأ

 هلنداء علی کمال بالدتا وأ زيد مكان هو ضربك إىلمشريا  وجوابك له هذا ضربك

انة طف يأ هانتطف علی کمال لنداءا وأاحملسوس  إال كدر ي ال هنبالدة السامع � يأ

 املسند ورهظ يأ هور هالدعاء کمال ظ وأمبنزلة احملسوس  هاحملسوس عند رين غالسامع �

 هذا ريمن غور هکمال الظسم اإلشارة موضع املضمر الدعاء  اعلی وضع  يأ يهوعل إليه

 من �ب شجیأکی   رت العلة واملرضهظأ يأ تعاللت شعر إليه �ب املسند أي الباب

س يل "ذلكب"و يبقتل يأ ذلكقد ظفرت ب ين قتليديتر : علة  كب ماو حزن أ يأ مسع

 ورهکظالسامع   ر عندهظ قد هن قتلأل "ذلك" لیإ "هب" وعدل الشاعر من إليه نا مبسنده

دة �فلز اإلشارة  سما ريغ أي غريهوضع موضع املضمر  الذير هاملظ کان  وإن احملسوس

 �أ O حدأ و هللاهقل  حنون السامع هذ ا يفراسخ إليه عل املسندجل يأ نيالتمک

ر وضع موضع هسم ظاا "هللا"وج ئاحلوا يف إليهقصد ي الذيو الصمد ه O الصمد

   .ن السامعهذ سخ يفري ل وه املضمر
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 ريضم ال الروع يفإلدخ وأ )105(اإلسراء:و�حلق نزل  هنزلناأو�حلق  غريهمن  هري ونظ

 كمر � نيمنؤ امل ريمأما قول اخللفاء املامور ومثاهل ية داعيو لتقو أ ابةهة امليالسامع وترب

 ستعطافاال وأ )109آل عمران:( "عزمت فتوکل علی هللا إذاف ه حنوري من غ يهوعل بکذا

  ...كا�أ يصالعا كعبد يإهل  ع هکقول

  

 هري من غر موضع املضمر هوضع املظ يف الصمد هللا Oحد أ و هللاهقل  رينظ يأ هري ونظ

إن   وأنزل  "�حلق" مکان "هب"قل يفلم  و�حلق هنزلناأو�حلق  إليه  �ب املسندريغ يأ

 ريضم إلدخال الروع يفف غري اسم اإلشارة موضع املضمروضع  الذير هکان املظ

 ية داعيو لتقو أقلب السامع  بة يفيإلدخال اخلوف وجعل اهل يأ ابةهاملة يالسامع وترب

مثال  يأ ماومثاهله مور بأمتثال املالی إدعو السامع ي الذية الفرد يلتقو  يأ املامور

� أ" مکان بکذا كمر � نيمنؤ امل ريمأ قول اخللفاءاملامور  ية داعيإدخال الروع وتقو 

مور أامل ية داعير موضع املضمر لتقو هعلی وضع املظ يأ هري من غ يهوعل "بکذا كمر آ

إلدخال  "يّ ل علفتوک"مکان  عزمت فتوکل علی هللا إذاف حنو إليه �ب املسند ريمن غ

ر واخلوف همن الق "يّ عل" س يفيل ما "هللا"مساع لفظ  يف نقلب السامع أل اخلوف يف

 هکقول لطلب العطوفة والرمحةی أ ستعطافو االأ يهلی التوکل علإهللا  أي ية الداعيوتقو 

  .إلشباعل يهلف فلطلب الشفقة والرمحة واأل كا�أ "�أ" مکان يصالعا كعبد يإهل  ع
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القدر بل کل من التکلم واخلطاب  ذا� ال و إليه خمتص �ملسند ريذا غه يالسکاک

 هکقوللتفا�  ا النقل عند علماء املعاين ذاهسمی يخر و لی اآلإنقل يبة مطلقا يوالغ

ق من الطرق ي عن معنی بطر ريو التعبهلتفات ن االأور همثد واملش�أل كليتطاول ل

لی إلتفات من التکلم مثال اال هخص منأذا ها و هخر من� ه عنريالثالثة بعد التعب

 كنايعطأإ� " بةيلی الغإو  )22(يس: "ترجعون إليهو  فطرين يالذ عبدأ ال يل وما" اخلطاب

قلب  كب طحا شعرلی التکلم إومن اخلطاب  )1،2 الكوثر:( "واحنرك فصل لرب :الکوثر

بيننا شط  قدو  ىليل فينکلمشيب : ي حان عصر د الشبابيبع: طروب  احلسان يف

ن يوجر  كالفل کنتم يف  إذاحتی " بة حنويلی الغإو  وخطوببيننا وعادت عواد : ا يهول

" هسحا� فسقنا ريح فتث�الر  رسلأ يالذ وهللا" ملی التکلإبة يمن الغو  )22يونس:( "م�

...   

  

ذا القدر بل کل من التکلم � ال و إليه خمتص �ملسند ريذا غه يالسکاکقال 

 لتفا�ا النقل عند علماء املعاين ذاهسمی يخر و لی اآلإنقل يبة مطلقا يواخلطاب والغ

النقل ال  و فقط إليه س مبختص �ملسنديذا له بةيالغ إىلالتکلم من نقل الکالم  يأ

کون يالقدر بل  ذا� يکفي بة اليالغ إىلالتکلم من  نقل الکالم يأالقدر  ذامطلقا �

لی إبة يبة والتکلم وعن الغيلی الغإبة وعن اخلطاب يلی اخلطاب والغإالنقل عن التکلم 

 كليتطاول ل هکقول لتفات عند علماء املعاينالنقل مسمی � التکلم واخلطاب وذا

س من يالق مرءاالتفت  اسم موضع قدروي بكسرمها و م يمزة وضم املبفتح اهل مثد�أل

 ورهاملشف يالتعر و "كليل"مکان  "يليل"ر هن مقتضی الظالی اخلطاب ألإالتکلم 

 ه عنريق من الطرق الثالثة بعد التعبي عن معنی بطر ريو التعبهلتفات ن االألتفات لال

بة بعد يالتکلم واخلطاب والغ عينأق من الطرق الثالثة ي املعنی بطر ريو تعبه يأ اهخر من�
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لتفات ف االيتعر  يأ هخص منأذا هو خر من الطرق الثالثة آق ياملعنی بطر  ذلك ريتعب

 ه واحد عندريتحقق بتعبيلتفات ن االأل يف السکاکيخص من تعر أ ورهعند اجلم

 فطرين يالذ عبدأ ال يل وما" لی اخلطابإم لتفات من التکلمثال اال همن عنديري وبتعب

 كنايعطأإ� "بة يلی الغإلتفات من التکلم اال مثالو "رجعأ"مکان  "ترجعون إليهو 

 ملی التکلإمن اخلطاب لتفات مثال االو "واحنر "لنا"مکان  كفصل لرب: الکوثر 

 ية تعرت و خفه طروبمتعلق بطروب  احلسانطلب  قلب يف كب بهذ يأ كطحاب

 بعد وظرف ريتصغ د الشبابيبع صفة لقلب ذاهو حزن و أ اإلنسان لشدة سرور

 ضمري فينکل: يب يمشوقت قرب  يأد الشباب يبع بدل من حان عصرلطروب 

بعد  قد يأ ايهول بيننا شط قد و ته مفعول �نسم حمبوبا ىليلفيه للقلب  الفاعل

مور أ يأ 28وخطوببيننا نا هب ئاملصا يهة و يمجع عاد عوادمن العود  وعادتا هوصل

ر هومقتضی الظا "فينکلي"يف لی التکلم إ "كب"يف التفات من اخلطاب  يهففمة يعظ

 كالفل کنتم يف  إذاحتی " وبة حنيلی الغإلتفات من اخلطاب مثال االو "كکلفي"

 يلذا وهللا"لی التکلم إبة يمن الغلتفات مثال االو "بکم" رهومقتضی الظا "من �يوجر 

لی التکلم إ "هللا"يف  بةيمن الغالتفات  يهفف )9 الفاطر:( "هسحا� فسقنا ريح فتث�رسل الر أ

    ."هفساق"ر هومقتضی الظا "هفسقنا"يف 
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نقل من  إذان الکالم ووجهه أ )4،5 الفاحتة:( نعبد ك�إ oن يوم الدي كلی اخلطاب مالإو 

قاظا لإلصغاء يکثر إأالسامع و  لنشاط ةيحسن تطر أ سلوب آخر کانألی إ سلوبأ

ق �حلمد عن يذکر احلق إذافإن العبد  الفاحتة يف ف کمائبلطا هتص مواقعخت وقد إليه

 كصفة من تل يهعل ىجر أوکلما  يهحمرکا لإلقبال عل هنفس مند جي قلب حاضر

أنه مالك  دةيا املفهلی خامتتإمر ول األيئن ألی إ كاحملر  ذلك يالصفات العظام قو 

ة يبغا هصيبتخصواخلطاب  يهاإلقبال عل وجبيذ ئنيفح يوم اجلزاء ألمر كله يف

  ... ماتهامل يفستعانة االاخلضوع و 

  

التفات من  يهف نعبد ك�إ oن يوم الدي كماللی اخلطاب إ بةيمثال االلتفات من الغو

 ك�إأي لی اخلطاب إ ائبحکم الغ ر يفهسم الظاالن ان أليوم الدي كمالأي بة يالغ

نقل من  إذان الکالم أ هالتفات ومقصد هوج يأ ووجهه "نعبد ە�إ" رهومقتضی الظا

لنشاط  دايجتد يأ ةيحسن تطر أالکالم  ذلك سلوب آخر کانألی إق يطر  يأ سلوبأ

لی إالکامل  هلصرف التوج يأ إليهقاظا لإلصغاء يکثر إأالکالم  ذلكکان السامع و

لتفات مواضع اال يتقد � يأ الفاحتة يف ف کمائبلطا هتص مواقعخت وقدالکالم  ذلك

ن من علمت اآل قد العام کما هالوج ذاه ريسورة الفاحتة غ خر مذکورة يفأف ئبلطا

احلمد  هبقول ق �حلمديذکر احلق إذافإن العبد قاظ لإلصغاء ية لنشاط السامع واإليالتطر 

 يهحمرکا لإلقبال علمرا أ هنفس منالعبد ذلك  دجيخالص وخاضع  عن قلب حاضر �

 كصفة من تل علی هللا يأ يهعلالعبد ذلك  جریأوکلما  لی هللاإ هعلی التوج يأ

ن ألی إا يداع هنفس من كاحملر  ذلك يقو سورة الفاحتة  املذکورة يف الصفات العظام

مر ألعود اين ألی إ يأ يوم اجلزاء أنه مالك ألمر كله يف دةيا املفهلی خامتتإمر ول األيئ
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وم ي كمالاخلامتة م و يوالرمحن والرحق �حلمد يدة من احلقيالصفات املف كلی خامتة تلإ

وجب يوق �حلمد يعلی احلق يأ يهاإلقبال عل كاحملر  ذلك وجبيذ ئنيفحن يالد

 ستعانة يفاالة اخلضوع و يبغا ق �حلمديص احلقيبتخص يأ هصياخلطاب بتخص

   .مةهمور املع األيمج يف يأ ماتهامل
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 هعلی خالف مراد همل کالمه حبرتقبي ما رياملخاطب بغ يومن خالف املقتضی تلق

متوعدا  هقال لوقد  اججللح يکقول القبعثر  ولی �لقصدو األه هنأا علی يهتنب

من کان مثل  يأب هشم واألهدمل علی األحي ريممثل األ مهدعلی األ كمحلنأل

 ما ريل بغئالسا وأن ُيصَفد أ د الصفِ يُ ن ر �يد فجديالسلطان وبسطة ال  يفريماأل

 تعالی هکقول  هم لهو امله أولی حبالاأل هنأا علی يهتنب هري منزلة غ هالؤ ل سيبتنز  تطلبي

 ذاام كلونئسي"و )189(البقرة: "ت للناس واحلجيمواق ىهلة قل هعن األ كلونئسي"

 "لي وابن السبنيتمی واملساکي والنيقربواأل ين فللوالدريمن خنفقتم أ قل مانفقون ي

  ... )215(البقرة:

  

 ن قدر واآلهة علی مقتضی الظايمبن إليه حوال املسندأ نا کان کالم املصنف يفهلی إ

من  يأ ومن خالف املقتضی رهعلی خالف مقتضی الظا إليه اجنر الکالم عن املسند

لی املخاطب  إإلقاء املتکلم  يأ هرتقبي ما رياملخاطب بغ يتلقر هخالف مقتضی الظا

علی  يأ هعلی خالف مراد خاطبکالم امل  يأ همل کالمحب هنتظر ي ما ريکالما غ

�إلرادة  يأ ولی �لقصدو األهراد املخالف  يأ هنأا علی يهتنبخالف مراد املخاطب 

عنب البستان  ا يفجالس القبعثريکان   إذا اججللحو کان من اخلوارج ه يکقول القبعثر 

خرب أف همن دم سقينأو  هواقطع عنق ههم سود وجهالل القبعثری فذکر احلجاج فقال

بل  بقويل كردتأ ما يفقال القبعثر  هعلی قول هددهو  إليه رسل قاصداأف ذلكاحلجاج ب

فقال  مهدعلی األ كمحلنمتوعدا ألو دداهاحلجاج م هل قالوقد ردت العنب أ

  يفريممن کان مثل األ يأب هشم واألهدمل علی األحي ريممثل األ هل يالقبعثر 

ن �ق يحق يأ ريفجدالکرم واملال والنعمة  يف ديوبسطة الالغلبة  يف يأ السلطان

احلجاج إمنا  هد فقال ليقي يأ دصفَ يُ ن �ر يجد ال على صيغة املعروف يعطي يأ دصفِ يُ 
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 هعواند فقال احلجاج ألي من البلريد خيإن احلد يفقال القبعثر  مهدد �أليردت احلدأ

قال  هفلما طرحو  هاطرحو ذا فقال احلجاج هسخرلنا  يلذسبحان اقال  هلما محلو ف هامحلو 

نا قد ههف ه:وعفا عن هعجب منأخری فأا خنرجکم �رة منهدکم و يا نعفيها خلقناکم و همن

 م علی خالف مراد احلجاجهدالفرس األ هب يالقبعثر  دار أ م وقدهدد �أليراد احلجاج القأ

 هري منزلة غ هالؤ ل سيبتنز طلب ي يأ تطلبي ما ريبغکالما   لئالسالی إإلقاء املتکلم  وأ

 يأ هم لهو امله أولی حبالاأل هنأا علی يهتنبال ؤ الس ريمرتبة غ ل يفئال الساؤ جبعل س يأ

عن  كلونئسي" تعالی هکقول وأهم لهل ئحبال السا أوىل لئطلب الساي ما ريغ اکالم  أن

 هدة النور ونقصان�ز  لوا عن سبب اختالف القمر يفأس ن الناسألی إا ري مش "لةهاأل

الل مبقصد اهل جاب هللاأف هقة القمر وسبب اختالفيال معرفة حقؤ من السلغرض فا

ت يی مواقهقل "القمر  هيةم من معرفة مام هلأهم و ولی حباهلأ هنأا علی يهتنب هوغرض

 نيقربواأل ين فللوالدرينفقتم من خأ نفقون قل ماي ذاام كلونئسي"و "للناس واحلج

 ل هللايسب نفق يفيال معرفة ما ؤ ذا السهفالغرض من  "لي وابن السبنيتمی واملساکيوال

   .مم هلأهولی و األ يهمبصارف اإلنفاق و  هللا جابأف
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ويوم ينفخ يف " علی حتقق وقوعه حنو تنبيها التعبري عن املستقبل بلفظ املاضي منهو 

 "وإن الدين لواقع" مثلهو  )87(النمل: "األرض الصور ففزع من يف السموات ومن يف

عرضت الناقة  القلب حنو هومن )103(هود: "يوم جمموع له الناس ذلك"و )6 الذار�ت:(

 ان تضمن اعتبار إ هنأمطلقا واحلق ه ري غه مطلقا ورد يالسکاک هعلی احلوض وقبل

رد  ال إو لو�ا  يأ همساء هرضأن لون أکه :  رجاءأمة مغربة هوم شعر هفا قبل کقوليلط

  ... اعاينت �لفدن السيکما ط ع هکقول

  

تنبيها  املستقبل بلفظ املاضيلفظ  التعبري عنمن خالف مقتضی الظاهر  أي منهو 

من  "يفزع"مکان  ويوم ينفخ فی الصور ففزع" حنووقوع األمر  أيعلی حتقق وقوعه 

 فزع أهل السماء وأهل األرضعلی حتقق وقوع تنبيها  "األرض يف السموات ومن يف

 "يقع"مکان  "وإن الدين لواقع" الیتعبري املستقبل بلفظ اسم الفاعل قوله تع ومثله

هذا مثال تعبري املستقبل بلفظ اسم املفعول  "له الناس "جيمع"مکان  يوم جمموع ذلك"و

جزاء الکالم مکان اجلزء أحد أو وضع ه القلبر همن خالف مقتضی الظا يأ هومن

س املراد �لقلب جمرد يول هخر وعکساجلزء اآل  حکمئنيحد اجلز ثبت ألين أ عينأخر اآل

عرضت "مکان عرضت الناقة علی احلوض  حنوجزاء الکالم فقط أل مکان يتبد

لی إ هل بيمي كدراإة صالحي هناسب لي يهن املعروض علأل هلتشرب من "احلوض علی الناقة

 يالسکاک ريغ يأ هري غالقلب  يأ همطلقا ورد يالسکاکالقلب  يأ هوقبل املعروض

 هکقولالقلب  قبلفة ينکتة لط يأ فايلط ان تضمن اعتبار إالقلب  يأ هنأمطلقا واحلق 

رض أ يأ هرضأن لون أک�لغبار  هطرافأمفازة متلونة  يأ هرجاءأمة مغربة هوم شعر

 هرضأا لون لغرب� هن لون مساءأک رهلون السماء ومقتضی الظا أيلو�ا  يأ همساء زةمفا

 هشبيوصف لون السماء �لغبار حتی  و املبالغة يفهو ف ياللطعتبار النا لهفقد قلب 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

84

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

تضمن ي مل نإ يأال إو الغبار  رض يفو األهن االصل أرض بلون السماء مع لون األ

نت يط کما" مکان اعاينت �لفدن السيط کماع   هکقولالقلب  ردفا يالقلب اعتبارا لط

 يهنا تشبه مع التنب و نيالطو ه نياع بفتح السيو القصر والسهالفدن  "اعيلسالفدن �

 هنأحتی ک هاع وکثرتيدل القلب علی عظم السياع في �لسنيا �لفدن املطهمسن الناقة يف

الناقة حتی   ذ علی عظم السمن يفئنيدل القلب حياع في�لس هصل ومسن الناقة مشباأل

ملقصود ا إىل�لنسبة  الطف يهولکن ف هنفس ا يففيعتبارا لطا ال و ها لکثرتيهکان الشحم ف

   .وصف الناقة �لسمن و املبالغة يفهو 
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  حوال املسندأ

 :نت مباأعند� و  حنن مبا وكقوله شعر بيا لغر ار �يوق ينإر كقوله ع م لماف هترک امأ

 ديز  إذاخرجت ف كقولو  د منطلق وعمرويز  كقولو  خمتلف يٴراض والرا كعند

نتم أقل لو  "قوله تعاىلو  اها ولنا عنيالدن لنا يف نإ يأ ن مرحتالإن حمال و إ  ع هولوق

تمل حي )18(يوسف: "ليمجفصرب " وقوله تعاىل) 100 :اإلسراء( "متلکون خزائن رمحة ريب

  ... أمجل يب أو فأمري أي نيمر األ

  

 هري وتنک هفيحوال املسند من الذکر واحلذف وتعر أالباب  ا هذيف علمت � أخي العزيز

 يأ هترک امأ اهري و مجلة وغأوکون املسند مفردا ه دييتق كوتر  همبفعول وحنو د الفعل ييوتق

 الالم يف رم لماف ناهحوال املسند من أان يب يف هللا هشرع املصنف رمحيحذف املسند ف

ن أل يهنة عليذکر املسند کالعبث لوجود القر  أوال أيذف املسند حلعلة لبيان الفلما 

قوی أو ها حذف املسند بناء علی العقل و يو�ن هحذف ينبغيعن ذکر املسند ف نة تغينيالقر 

ار يب لقيغر  املسند الشعر حذف ذاه يف 29بيا لغر ار �يوق ينإكقوله ع  من اللفظ

 دخل علی خربي ن الالم الب �يجأار؟ يب خربا لقيجتعل لغر  ال مل لين قإو  إليه مسند

راض  كعند: نت مبا أو  عند� حنن مبا وكقوله شعر ةيعن العوامل اللفظ هلتجرد إاملبتد

 يأراض والر  كنت مبا عندأالعبارة حنن مبا عند� راضون و  هذهصل أ 30خمتلف يٴوالرا

املثال حذف  ذاه يف د منطلق وعمرويز  كقولو  و املسندهو حذف راضون  يهف خمتلف

                                                 
 مجل للشاعر ومرجع الضمري يف �ا مدينة فيها الشاعر وقياره ومعناهقيار اسم فرس و  29   � � ��� ������ � �

  ۔�� ���� �
30  ������ � ����� ��� � � ����  � �۔� ���� � ��� � � ����� ���  ��� ٓ� � ���� � �  ��� ٓ� �  
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 و واقفأو حاضر أموجود  يأ 31ديز  إذاخرجت ف كقولو  و مسند لعمرووه منطلق

ضرورة خاصة لذکر  ذا الهاملفاجاة تدل علی مطلق الوجود فل إذان فحذف أل �لباب

 اهلنا عنن مرحتال إا ويالدن لنا يفحمال  نإ يأ 32ن مرحتالإن حمال و إع  هولوق املسند

نتم أقل لو " وقوله تعاىل الشعر ذاه يفلی اآلخرة إا ها ولنا عنيالدن لنا يفحذف 

دخل علی ي "لو"ن خل ألإنتم متلکون أقل لو متلکون  هصلأف "متلکون خزائن رمحة ريب

فصرب " وقوله تعاىل "متلکون" وهو فاعل فعل حمذوف "نتمأ"سم والالفعل ال علی ا

 وأ 33مجل يبأل يفصرب مجفتقدير العبارة  حذف املسند يأن يمر تمل األحي "ليمج

حذف املسند  يأمر الثالث تمل األحي هنإو  34ليصرب مج يمر أف أي إليه حذف املسند

  .حمذوف إليه و مسندهمسند حمذوف و  يفلل يو مجهصرب و  يفل هر يمعا تقد إليه واملسند
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م من خلق هلتأولئن س" حنو ال حمققؤ کوقوع الکالم جوا� لس  هنتيمن قر  البدو 

 د ضارع خلصومةيز ي كبيل حنو ع مقدر وأ )201 لقمان:( "قولن هللايرض لاألالسموات و 

فضلة  ريد غيز ي ال وبوقوع حنويتفصمث مجاال إسناد إلبتکرار ا هعلی خالف هفضلو 

 هذکر  مطمع يف ريغول الکالم أن مرتقبة أل ريحصول نعمة غکمعرفة الفاعل  وبکون 

...  

  

جوا�  يأال حمقق ؤ کوقوع الکالم جوا� لسقرينة ترك املسند  أي هنتيمن قر  البدو 

رض األم من خلق السموات و هولئن ساٴلت" حنوالکالم  يف ال مذکور صراحةؤ سل

جتعل العبارة جوا� لسؤال  يأ مقدر وأ ن هللاهخلق يأحبذف املسند  "قولن هللايل

؟ يهبکيمن  يأالسؤال  قدريالشعر  يفد ضارع خلصومة يز ي كبيلحنو ع   مفروض

علی  هفضلو  يهبکي يأحذف املسند  هجعل ضارع خلصومة جوا� لسؤال مقدر وقبليف

فضلة وبکون معرفة  ريغ ديز ي ال وبوقوع حنويتفصمث  مجاالإسناد إلا بتکرار هخالف

العبارة  هذه يأ هذکر  مطمع يف ريول الکالم غأن مرتقبة أل ريحصول نعمة غکالفاعل  

 ديز ي علجين �صل مل عدل الشاعر من األ هنأال ؤ لسا فتقريرجوبة أثالثة و تتضمن السؤال 

 فضل املعدولأن الشاعر  جوابه: ؟بيالرتک ذاهلی إ مذکور لفعل فاعال وضارع مفعوال

وال أسناد إلا تکرار إليهاملعدول  اريختا يفأوال  هيه و بثالثة وجو  هعلی املعدول عن إليه

 إليه سنديا ي�ک كناهن أول علم ها للمجيمبن كبيل ليق إذا هنال أليا تفصيمجاال و�نإ

سناد إفحصل  هب املفعول منابيمن فاعل ن هبد ل لی املفعول الإن املسند البکاء أل

 إليه سنادإلوجد ا قدذکر الفاعل احملذوف لفظا  إذامجاال فإلی الفاعل احملذوف إالبکاء 

و�نيا  نهالذ وقع يفأ التفصيل بعد اإلمجالن أقوی و کرر أن املتأ كش ال واليتفص اآلن

ن جعلت إحمالة و  فضلة الو هو  هد مفعوال بيز يکون يا للفاعل فين جعلت البکاء مبنإ
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 ريح غيترج يف كش فضلة وال ريو غهالفاعل و  بد �ئيز يکون يا للمفعول فيالبکاء مبن

  ضارع يأمعرفة الفاعل حصول غة املعروف يبص كبيل  اءةبقر و�لثا  الفضلة علی الفضلة

ألن ذکر الفاعل  طمع يفي كبيول الکالم لأن اق أليشتاالرتقب و لحصلت � کنعمة قد

 نتظاروحصوهلا �اللی معرفة الفاعل إشتاق ي سامعفالالفاعل  الفعل املعروف يقتضي

هنا صورة الرتقب كر الفاعل فقراءته جمهوال ألن الفعل ا�هول يتم بدون ذ  هذا ليس يفو 

  موجودة. ال
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مع  سبيبفراده فلکونه غري إأما و  مر وأن يتعني کونه امسا أو فعال ا ذکره فلماوأم

أما کونه فعال فلتقييده و  زيد أبوه منطلقحنو لسبيب واملراد � احلکم فادة تقويإعدم 

کلما وردت  أوَ  كقوله شعر  فادة التجددإ�حد األزمنة الثالثة علی أخصر وجه مع 

 الکقوله شعر فادة عدمهما  وأما کونه امسا فإل عريفهم يتوسم يل: بعثوا إعکاظ قبيلة 

  ... املضروب صرتنا : لکن مير عليها وهو منطلقالدرهم �لف 

  

عتماد علی القرينة ضعف االمن أن الذکر هو األصل و مر  فلمااملسند  يأوأما ذکره 

يذکر املسند  أيوأن يتعني کونه امسا أو فعال  إليه ا يف ذکر املسندهو الظاهر وغريمه

فراده فلکونه غري إأما و  يليعلم أنه اسم فيفيد الثبوت أو فعل فيفيد املعنی التجدد

: توضيح العبارةزيد أبوه منطلق  املراد �لسبيب حنوفادة تقوی احلکم و إمع عدم  سبيب

حمالة فمعنی جعل املسند غري  احلکم فهو مجلة ال ا تقويمفيد ا أوکان املسند سببي لو

ا سببياملراد بکون املسند و  فادته للتقويإوعدم  سبيب ا غريکون املسند مفردهو  مجلة 

ق ولکن الضمري امللصَ  إصادر من املبتد واملسند غري إلی متعلق املبتدنسبة املسند إ

له أربعة اقسام مجلة  واعلم أن املسند السبيب ه منطلقزيد أبو  كما يف  إليه�ملتعلق يرجع 

أو امسا  زيد أبوه منطلق فاعل حنوأو اسم  زيد أبوه قام مسية يکون اخلرب فيها فعال حنوا

أما  و  زيد انطلق أبوه زيد أبوه بکر أو مجلة فعلية يکون الفاعل فيها مظهرا حنو جامدا حنو

 أي فادة التجددإکونه فعال فلتقييده �حد األزمنة الثالثة علی أخصر وجه مع 

 ه �حد األزمنة الثالثة من املاضيتقييدد الثالثة ئاؤ حصلت الف بکون املسند فعال قد

احلصول بعد أن مل يکن  أي جدديفادة املعنی التإ ستقبال علی حسب املقاماحلال واالو 

ضرورة  دة األولی املذکورة علی وجه خمتصر الئوحصول الفا 35يئاشف يئاش أو التقضي
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فعلته يف الزمان  الذي  عملكن تريد أن تبنيإ�لفعل ف غداأمس واليوم و القرتان ألفاظ 

كقوله  لی هذه اجلملةإ تضيف لفظ أمس ال فقط و فتقول أ� أکلت الطعام املاضي

 :توضيح أجزاء الشعر عريفهم يتوسم يلما وردت عکاظ قبيلة : بعثوا إکل أوَ  شعر

ف شرع عن هالل ئنخلة والطاالعلی وزن غراب وهو سوق وقع لصحراء بني  "عکاظ"

 ل العرب املختلفة فکانوا يتفاخرونئالقعدة واستمر عشرين يوما اجتمعت فيه قبا ذي

التوسم هو من  "يتوسم"القوم و القيم واحملاحظ �مر بينهم ويتناشدون وعريف القوم هو

هو فعل و  يتوسمالشعر  املسند يف هذا أن واملالحظةوحلظة فلحظة يئا شف يئاشالتأمل 

 أيالتجدد من احلدث والزمن املخصوص و علمت  د الثالثة کمائومفيد الفوا مضارع

لينظر أ� فيهم أو ال ألن يل جناية يف كل  وجوه احلاضرين يف صدور التفرس منه مرة فمرة

قوم فإذا وردت القبائل ذلك احملل بعثوا إيل عريفهم ليتعرفين فيأخذون بثارهم مين وهذا 

مدح يف العرب للجرئ وحيتمل كما قيل بعثوا إيل عريفهم ليتعرفين ألجل أن يتآنسوا يب 

 فادة عدمهماوأما کونه امسا فإل  يتحبضر  لشجاعيت أو ألجل أن يتم هلم إظهار مفخر�م

�لف الدرهم  ال شعرکقوله فادة التجدد إعدم اقرتانه �حد األزمنة الثالثة و  أي

األنس واحملبة من األلفة هي  "�لف ال" املضروب صرتنا : لکن مير عليها وهو منطلق

املبحوث  األمرو  جتمع فيه الدراهم هي ماالدرهم املختوم والصرة  والدرهم املضروب أي

حد األزمنة الثالثة غري مفيد مقرتن � غريهو مسند  امنطلق يف آخر الشعرأن  هنا

   للتجدد.
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هو  "کان زيد منطلقا" املقيد يفدة و ئوأما تقييد الفعل مبفعول وحنوه فلرتبية الفا

مبعرفة ما ال تعرف إ أما تقييده فالعتبارات الو  أما ترکه فلمانع منهاو  کانمنطلقا ال  

 من النظر ههنا يف بد علم النحو ولکن ال يف ذلكبني  قدبني أدواته من التفصيل و 

عدم اجلزم بوقوع  "نإ" ستقبال لکن أصلاال للشرط يف إذان و إف "لو"و "إذا"و "نإ"

مع  ب لفظ املاضيوغل نکان النادر موقعا إل  ذلكاجلزم ول "إذا"أصل الشرط و 

ة يطريوا مبوسی ومن ئن تصبهم سيإجاء�م احلسنة قالوا لنا هذه و  إذاف" حنو "إذا"

ة ئالسيفت تعريف اجلنس و ألن املراد احلسنة املطلقة وهلذا عر  )131(األعراف:  "معه

اجلزم جتاهال أو لعدم جزم  يف "نإ"يستعمل  قدهلذا نکرت و ا و إليه�درة �لنسبة 

أو تنزيله منزلة اجلاهل  ن صدقت فماذا تفعل؟إاملخاطب كقولك ملن يكذبك 

يقلع الشرط  املقام الشتماله علی ما ملخالفة مقتضی العلم أو التوبيخ وتصوير أن

أفنضرب عنکم الذکر صفحا  يفرض احملال حنو  لفرضه کمااليصلح إ عن أصله ال

  ... �لکسر نإفيمن قرء  )5 الزخرف:( ن کنتم قوما مسرفنيإ

  

دة ئحلصول ز�دة الفا أيلتكثريها  أي دةئفلرتبية الفاوأما تقييد الفعل مبفعول وحنوه 

 بضم القيد فکلما ازداد القيد يفحصلت بفعل وفاعل فقط لکنها زادت  دة قدئألن الفا

هذه العبارة  کانهو منطلقا ال   "کان زيد منطلقا" واملقيد يفدة ئالکالم زادت الفا

ا املفعول فهو يکون قيد هاتمن مشب "کان" ال مقدر وتقريره أن خربؤ واب ستشعر جب

دة أصال بدون اخلرب فضال عن ئدة لعدم الفائالفا کان لکن التقييد به ليس حلصول كثرةل

ملنطلق لداللته علی الزمان نه قيد إبل  ال کان دة؟ فجوابه أن املقيد منطلقئز�دة الفا

 يف زيد منطلق قلت کما  کان زيد منطلقا  ذا أيدة فهئفقد وجدت تربية الفا املاضي

دة أو ئفلقاسر من تربية الفا أيفلمانع منها ترك التقييد  أيأما ترکه و  يالزمان املاض
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هو مذکر لکونه مصدرا واملصدر کاملخنث لی التقييد و نث إؤ رجاع الضمري املإالتقييد و 

تريد أن يطلع  نث مثل ضيق الوقت وخوف انقضاء الفرصة وهکذا الؤ للمذکر وامل

 أي فالعتباراتالفعل �لشرط  أيأما تقييده و  وحمله وعلته احلاضرون علی مکان الفعل

مبعرفة التفصيل بني  أي بني أدواته من التفصيل  مبعرفة ماالتعرف إ ال فلمقاصد

علم النحو  يفالتفصيل والتوضيح بني أدوات الشرط  أي ذلكبني  قدو حروف الشرط 

لطيفة  ونکا�عجيبة ألن فيها أحبا�  "لو"و "إذا"و "نإ" من النظر ههنا يف بد ولکن ال

عدم  "نإ"ستقبال لکن أصل اال للشرط يف إذان و إفعلم النحو عموما  مل تذکر يف

به يذکر ما و  "إذا"و "نإ"يفرق املصنف بني  أي اجلزم "إذا"اجلزم بوقوع الشرط وأصل 

مقطوع به  "إذا" ستقبال ولکن وقوع شرطاال فهما للشرط يفمتياز بينهما االشرتاك و اال

ما قل  النادر الوقوع أي شيءعلی ال "نإ"دخل  ذلكل يقيين غري "نإ"ووقوع شرط 

منا يقع مرة إنه �در الوقوع ألنه إيقطع بوقوعه کيوم القيامة ف ن النادر قدإوجوده غالبا و 

کان عدم اجلزم بوقوع الشرط فکان احلکم �در الوقوع غالبا  "نإ"ألن أصل  أي ذلكول

مع  ب لفظ املاضيغلو  نموضعا ومدخوال إل أي نموقعا إلما يقل وجوده  أيالنادر 

لداللته علی الوقوع  ستقبال فيدخل علی املاضي" جلزم وقوع الشرط يف االإذا"ألن  "إذا"

جاء�م احلسنة  إذاف" حنو لی معنی االستقبالن نقل ههنا إإلی نفس اللفظ و قطعا نظرا إ

 جاء هللا تعالی يف قد أي 36"يطريوا مبوسی ومن معهة ئبهم سيصِ ن تُ إقالوا لنا هذه و 

وحصول  ألن املراد احلسنة املطلقة "إذا"مع   جانب احلسنة بصيغة املاضيهذه اآلية يف

ة لعدم قطعي "نإ"ة بلفظ املضارع مع ئيف جانب السي ئنه جإاحلسنة املطلقة مقطوع به و 

ا إليهة �درة �لنسبة ئوهلذا عرفت تعريف اجلنس والسية ئمن سي نوع خاصحصول 

ونکرت  فت بالم التعريف اجلنسيعر فاملراد �حلسنة حسنة مطلقة  أي وهلذا نکرت
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ة بلفظ ئجانب السي يف ئة لتدل علی التقليل لکون التنوين فيها للتقليل وهلذا جئالسي

ظهارا للجهل بوقوع الشرط إ أي اجلزم جتاهال يف "نإ"وقد يستعمل  "نإ"املضارع مع 

ن  إ وهو يعلم أنه فيها فيقول الدار؟ هل هو يف ل العبد عن سيدهئس إذاغرض کما  ألي

الدار  د يفبوجود السي فيظهر العبد جهال بوقوع الشرط أي الدار أخربك د يفکان السي

جيزم  ال أي أو لعدم جزم املخاطبخوفا من السيد ألنه منع العبد القول بوجوده فيها 

مقام يف  "نإ"لکن املتکلم يذعن وقوع الشرط فلهذا يستعمل املخاطب بوقوع الشرط 

ن صدقت فماذا إ يعتقد صدقك ال الذيللمخاطب  أي ملن يكذبك کقولك "إذا"

لتنزيل املخاطب العامل بوقوع  أي تنزيله منزلة اجلاهل ملخالفته مقتضی العلم أو تفعل؟

 ذيؤ الشرط منزلة املخاطب اجلاهل بوقوعه لعدم جريه علی مقتضی العلم کقولك ملن ي

دبه بل ؤ ي ال ذلكنه مع إذه فاملخاطب يعلم أن زيدا أبوه و ؤ ت ن کان زيد أ�ك فالإ أ�ه

الشرط عن يقلع  تصوير أن املقام الشتماله علی ما "مع" مبعنی أو التوبيخ وذيه ؤ ي

لتعيري املخاطب علی وقوع الشرط  أي 37يفرض احملال  لفرضه کمااليصلح إ أصله ال

 رط من املخاطب بل يفرض وقوعه کمايتصور فيه وقوع الش منه وتفهيم أن املقام ال

ن کنتم قوما إأفنضرب عنکم الذکر صفحا " حنويفرض احملال لغرض من األغراض 

مسرفني؟ "کو�م مسرفني"  ن کنتم قوماإأفنعرض عنکم القرآن إعراضا  أي 38"مسرفني

اإلسراف من العاقل  لقصد التوبيخ وتصوير أن "نإ"بلفظ  ئوجهذه اآلية  مفروض يف

�لکسر  "نإ" فيمن قرءال علی سبيل الفرض کاحملال ن يتصور إيصلح أ املقام ال يف هذا
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عراض الذکر إلفتح بتقدير الالم قبله فهو يکون علة ملا قبله من أعرب � إذا "نإ"ألن 

  نهم. ع
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ريب مما نزلنا  ن کنتم يفإو " ف به وقوله تعالیأو تغليب غري املتصف به علی املتص

فنون کقوله تعالی  يف يتملهما والتغليب �ب واسع جير حي )231(البقرة: "علی عبد�

ومنه  )55(النمل: "بل أنتم قوم جتهلون" وقوله تعالی )12(التحرمي: "وکانت من القانتني"

کل منهما   ستقبال کان کل من مجليتاال لکو�ما لتعليق أمر بغريه يفأبوان وحنوه و 

معرض  احلاصل يفبراز غري إال لنکتة کلفظا إ ذلكخيالف  ال فعلية استقبالية و

ظهار الرغبة ل أو إلؤ کالواقع أو للتفاهو للوقوع  ما احلاصل لقوة األسباب أو کون 

 عظمت رغبته يف إذان الطالب إن ظفرت حبسن العاقبة فهو املرام فإ وقوعه حنو يف

 )33(النور: "نان أردن حتصإ" حاصال وعليه إليه�ه فرمبا خييل إحصول أمر يکثر تصوره 

 يفونظريه  )65(الزمر: "عملك ن أشرکت ليحطنبئل" أو للتعريض حنو السکاکي

فطرکم  الذيتعبدون  لکم ال ماو  أي )22(يس: "أعبد الذي فطرين ال يل وما" لتعريضا

غضبهم  يزيد مساع املخاطبني احلق علی وجه الإووجه حسنه  "ترجعون إليهو " بدليل

حماض إ لکونه أدخل يفيعني علی قبوله لی الباطل و وهو ترك التصريح بنسبتهم إ

  ... لنفسه ريدي ال مايد هلم إير  النصح حيث ال

  

 قد يستعمل أي �لشرط أيعلی املتصف به �لشرط  أيأو تغليب غري املتصف به 

وأنت  ن قمتما کان کذاإ قلت لزيد وبکر إذاللتغليب املذکور وله أمثلة کثرية کما  "نإ"

 علی لقياماملتصف � بکرا غريغلبت  لکنك قد قطعي وبکر غري قيام زيد قطعي تعلم أن

 أي حيتملهما "ريب مما نزلنا علی عبد� ن کنتم يفإو " قوله تعالیو  �لقيامزيد املتصف 

هلم  أن يقع ينبغي الرتياب مما اال تصوير أنو  هذه اآلية يکون للتوبيخ يف "نإ"استعمال 

 إذ يفالکتاب  املر�بني علی املر�بني يف وأيضا لتغليب غريإال على سبيل الفرض 

والتغليب ارتياب هلم  نكر عنادا فجعل اجلميع كأنه الاملخاطبني من يعرف احلق وإمنا ي
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 تصخت ال مواضع کثرية و هذه الصنعة قد استعملت يف أي فنون �ب واسع  جيري يف

 "وکانت من القانتني" کقوله تعالیلنوع السابق وليس املراد �لفنون علوما بل مواضع �

 نثا فغلب الذکر علی األنثیؤ م إليه مکان القانتني لکون املسند "قانتات"القياس  أي

مناسب لرجوع  "جتهلون"ن مکا "جيهلون"کون   أي "بل أنتم قوم جتهلون" وقوله تعالی

ب فغلب جانب ئحکم الغا هو يفاسم ظاهر و وهذا  لی قومإ "جتهلون" الضمري يف

عمرين  أي أبوان وحنوهومنه لمعنی علی اللفظ لاخلطاب علی جانب الغيبة ترجيحا 

 بکر ألن أيبهللا عنهما فتغليب عمر علی  بکر وعمر رضي أبوقمرين واملراد بعمرين و 

بسبب التذکري  ملفرد أعلی من املرکب وهکذا لفظ قمرمرکب وا بکر أيبلفظ عمر مفرد و 

لتعليق  أي "أمر" إىلالضمري راجع  لکو�ما لتعليق أمر بغريهو  أعلی من الشمس

کل منهما فعلية   ستقبال کان کل من مجليتاال يفمضمون اجلزاء على مضمون الشرط 

 قا علی حصول الشرط يفجيعالن حصول اجلزاء معل "إذا"و  "نإ" أياستقبالية 

ستقبال فيمتنع ثبوته قبله وأما اجلزاء اال ا الشرط فألنه مفروض احلصول يفستقبال وأماال

  أيلفظا  ذلكخيالف  ال والزمان املستقبل  حصول الشرط يفحصوله معلق علی فألن 

 و "نإ" يکون کل من مجليت أي ال لنکتةإفعلية استقبالية  "إذا"و  "نإ"کون مجلتی 

لة مها مجحدٰ إتکون کلتامها أو  غرض ونکتة قد أليفعلية استقبالية لفظا ومعنا و  "إذا"

ستقبال فاملخالفة من حيث اللفط فقط لکن املعنی علی االامسية أو فعلية ماضوية لفظا 

معرض احلاصل لقوة  براز غري احلاصل يفإککل صورة   ستقبال يفی االاملعنی عل ألن

ن إحصوله ف ة األسباب ا�تمعة يفمرتبة احلاصل لقو  يف احلاصل غري جعل أياألسباب 

مسرورا ن اشرتيت اجلوال کنت إقويت أسبابه يعد حاصال أنت تقول مثال  إذا شيءال

أو  39هو للوقوع کالواقعأو کون ما ه ئوأنت تعلم أن عندك أسباب قوية الشرتا جدا
                                                 

 �  أو التفاؤل أو إظهار الرغبة يف وقوع الشرطواقع لأو کون ما هو للوقوع کا 39  
�

���� ��� ������ � ����
�
�� ���
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ل أو ؤ للتفا املاضيمع  "نإ"استعمل  قد أي وقوعه ظهار الرغبة يفل أو إلؤ للتفا

 ن ظفرت حبسن العاقبة فهو املرامإ حنوأنت تشتهيه  الذيإلظهار الرغبة يف وقوع األمر 

أردت  إذاحصول حسن العاقبة ف إلظهار الرغبة يفل احلسن و ؤ املثال يصلح للتفا هذا

الرغبة  ظهارإأردت  إذامنا يکون للمخاطب و إل ؤ التاء ألن حصول التفا ل فتحتَ ؤ التفا

حصول أمر يکثر  عظمت رغبته يف إذان الطالب إفالتاء ألنه يکون للمتکلم  ضممتَ 

ال مفروض ؤ هذه العبارة تصلح أن تکون جوا� لس حاصال إليه�ه فرمبا خييل إتصوره 

معرض  حاصل يف وقوع الشرط وجعل غري ظهار الرغبة يفإوتقريره أن الطالب مل أراد 

 شيء کثرية يف حصول أيوجدت له رغبة عظيمة و  إذااحلاصل ؟ جوابه: أن الطلب 

مع  "نإ" استعمال أي وعليهنظره  ه حاصال يففکأن شيءال ذلكوقويت ختيله وتصوره 

 يةيف هذه اآل "ن أردن حتصناإ"وقوع الشرط  کمال الرضا يفإلظهار الرغبة و  املاضي

لی الرغبة �لنسبة إرادة التحصن لکن إوقوع  إلظهار الرغبة يف "نإ"مع  استعمل املاضي

تکرهوا فتياتکم  ال و" وقال هللا تعالی شيء الرغبة يف أي غري هللا ألن هللا تعالی منزه عن

رادة الفتيات إصورة خاصة ب تهذه اآلية ليس يف النهي 40"ن أردن حتصناإعلی البغاء 

حملافظة  هييردن العفة بل الن ن الإكراههن على الز� لكم إالتعفف عن الز� فحق 

التعفف عن الز� واإلمجاع و  هن يردن اخللوصتکرهو�ن علی الز� و  ة أعينعاد�ن املستمر 

                                                                                                                                     

 
�
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�
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�
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إبراز غري  � 

 �  حاصل يف معرض احلاصل 
�

  تفاؤل أو إظهار الرغبة يف الرغبةللوقوع کالواقع  أو ال هو کون ما ������ ���

 � ���� � � �
�
��� أو إظهار الرغبة ل کالواقع أو التفاؤ للوقوع   هوکون ما  � �   إبراز غري حاصل ��ٓ� � � �

  � �۔ �� �  يف وقوع الشرط
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�
��

�
� � ���

�
�

�
�� ��� � ������  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

98

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

مع  "نإ" قال السکاکي أي أو للتعريض السکاکياإلکراه مطلقا  علی حرمة هذايقيين 

لی أحد واملراد احلاصل والتعريض �ن ينسب الفعل إصورة  احلاصل يفإلبراز غري  املاضي

صلی هللا عليه  ية هو النيباآل املخاطب يف "ن أشرکت ليحطنب عملكئل" حنوغريه 

مع  بلفظ املاضي ئحمالة لکن ج والسالم مقطوع به الشراكه عليه الصلوة إوسلم وعدم 

موضع احلاصل منه  سلم يفصلی هللا عليه و  عل اإلشراك الغري احلاصل من النيبجل "نإ"

 ونظريه يفت عمله مبن صدر عنه اإلشراك �نه قد حبطعلی سبيل الفرض مع التعريض 

 يکون موضح للقاعدة وهو ال يئالفنون جلز  يفو  اللغة املثل واملساوي النظري يف التعريض

 قد اليتر للمواضع ئالذکر ا�يد ونظا يف التعريض أمثلة کثرية يفمن أفراد املمثل له و 

أعبد  ال يل وما"للتعريض وذکر املصنف هنا مثاال واحدا له فقط  "نإ"فيها استعملت 

ال  ذ لوإ "ترجعون إليهو " فطرکم بدليل الذيتعبدون  لکم ال وما " أيالذي فطرين

لی نفسه وأراد نسب حبيب النجار عدم العبادة إ "عأرج إليهو "التعريض هنا فيقال 

ت ربقة اإلسالم يف شأنك؟ أنت جعل املشرکني ألنه بلغهم تسليم اإلميان وهم قالوا له ما

ووجه ترجعون  إليهو  أعبد الذي فطرين ال يل املسلمني فأجاب مبامن أنت عنقك و 

 أي علی وجهتنبيه املخاطبني  أيمساع املخاطبني احلق إعلة حسن التعريض  أيحسنه 

وهو ترك التصريح لی الغضب واملالل يذهب �م إ ال أي يزيد غضبهم ال منهج

 �م علی الباطل صراحة بل احملادثة علی صورة الإيقال  ال أي لی الباطلبنسبتهم إ

قبول احلق  أي ويعني علی قبولهتشعر ��م علی عدم احلق ال  تبعثهم علی الغضب و

يريد هلم  النصح حيث ال خلوص أي حماضإ أدخل يف  لكون الوجه املذکور أي لکونه

يريد  مريد هلم مام و النصيحة هل هم يفهمون أن املتکلم خملص يف يأيريد لنفسه  ال ماإ

  لنفسه.
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املضي يف مع القطع �نتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت و  للشرط يف املاضي "لو"و

 )7(احلجرات: "کثري من األمر لعنتم  لو يطيعکم يف" علی املضارع يف حنو فدخوهلامجلتيها 

 "�م ئهللا يستهز " قوله تعالی وقتا فوقتا کما يف لقصد استمرار الفعل فيما مضی

لصدوره  نزيله منزلة املاضيتل )27(األنعام: "ا علی النارذ وقفو ولو تری إ" وحنو )10(البقرة:

  ... )2(احلجر: "کفروا  الذينرمبا يود "قوله تعالی  خباره کما عدل يفإ خالف يف ن العم

  

 لنفي "لو" أيمع القطع �نتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت  للشرط يف املاضي "لو"و

فيقطع عدم وقوع  م وقوع الشرط قطعيوعد نفي الشرط يف الزمان املاضيجل اجلزاء أل

معلقا  الشفاء خذت الدواء حصل يللو أ تقولألنه معلق علی وجود الشرط کما  اجلزاء

حصول الشفاء �خذ الدواء مع القطع �نتفاء أخذ الدواء فيلزم انتفاء حصول الشفاء 

واملضي املقام  تليق �ذا فيه أحباث طويلة الاختالف و  لو تعريف يفوهذا عند اجلمهور و 

مجلتيها عن الفعلية  يف يعدل فعلية ماضوية غالبا فال "لو" کل من مجليت  أيمجلتيها  يف

لو يطيعکم يف کثري من األمر " حنو فدخوهلا علی املضارع يف ال لغرض خاصة إاملاضي

 ئهللا يستهز " قوله تعالی ا کما يفلقصد استمرار الفعل فيما مضی وقتا فوقت "لعنتم

 لصدوره عمن ال نزيله منزلة املاضيتل "ا علی النارذ وقفو إ"ولو تری  وحنو "�م

 "لو" قد دخل أي "کفروا  الذينرمبا يود " قوله تعالی خباره کما عدل يفإخالف يف 

علی الفعل املضارع   لو أکثر األوقات وقد يدخل تان يفعلی اجلملتني ومها فعليتان ماضي

هذه  الفعل املضارع يدل يف نأوقتا فوقتا کما  ستمرار الفعل يف الزمان املاضيلقصد ا

 هيستهزاء جتددا مث هذه اآلية مجلة امسية و " علی استمرار اال�م ئهللا يستهز أي "اآلية 

مسية من اجلملة اال ستمرار يفاال ستمرارين �نتدل علی االستمرار أيضا والفرق بني اال

الفعل مرة بعد مرة  وجود د أيالفعل املضارع من حيث التجد يفحيث الثبوت والدوام و 
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له صلی هللا عليه وعلی اٰ  لو حيکم النيب أي 41"کثري من األمر لعنتم  لو يطيعکم يفو "

ألن  دةطاعة متجدإبسبب  هذه اآلية عنت متجددة يفوسلم برأيکم أمثمتم وهلکتم 

ستمرار لکونه ع االعليه مين "لو" ودخول ديستمرار التجداملضارع أي يطيعکم يفيد اال

 42"وقفوا علی النار ذولو تری إ" الشرط وحنو أي اجلزاء المتناع األول أي المتناع الثاين

وقفوا موضع  قد استعملت صيغة املاضيو  ل املضارع يف هذه اآلية منزلة املاضيقد نز 

 ال خالف و ال لتحقق اخلرب ألنه قد صدر عن هللا تبارك وتعالی و صيغة املضارع يوقفوا

 يف "يود" أيلی الفعل املضارع إ "ودأي " عدل عن الفعل املاضي خباره کماإ غلط يف

 شك يف ال خالف و اخلرب عمن ال لصدور هذا 43"کفروا  الذينيود "رمبا أي "اآلية 

کفروا ألن الفعل الواقع بعد رب   الذينرمبا ود  "کفروا  الذينرمبا يود "خباره قطعا وأصل إ

  جيب أن يکون ماضيا.  املکفوفة مبا
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استحضارا لتلك  )48(الروم: 44"فتثري سحا�" قال هللا تعالیتحضار الصورة کما أو الس

رادة عدم احلصر والعهد  الصورة البديعة الدالة علی القدرة الباهرة وأما تنکريه فإل

أو للتحقري  )2(البقرة: "هدی للمتقني" للتفخيم حنو کقولك زيد کاتب وعمرو شاعر أو

 سبق وأما دة أمت وأما ترکه فظاهر ممائوأما ختصيصه �إلضافة أو الوصف فلکون الفا

ر مثله أو ی طرق التعريف �خَ حدٰ فادة السامع حکما علی أمر معلوم له �تعريفه فإل

 العهد واجلنس�عتبار تعريف  عمرو املنطلقو  زيد أخوك حنو ذلكالزم حکم ک

  ... وعکسهما

  

 "فتثري سحا�أرسل الر�ح  لذيوهللا ا" الصورة کما قال هللا تعالی الستحضار أو

 العدول من املاضي نإ أياستحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة علی القدرة الباهرة 

الباهرة الغالبة الواضحة کما  لی املضارع لتبيني الصورة البديعة العجيبة الدالة علی القدرةإ

 "أ�رتأي " مقام الفعل املاضي "فتثريأي "ستعمل هللا عزوجل الفعل املضارع ا قد

الستحضار صورة جعل الر�ح خبارات املاء سحا� ألن هذه الصورة البديعة تدل علی 

املسند  تنکري أي رادة عدم احلصر والعهدوأما تنکريه فإلالقدرة الکاملة من هللا العزيز 

 کاتب وشاعر فنکر زيد کاتب وعمرو شاعر کقولك يرادان هنا الالعهد ألن احلصر و 

يکون التنکري  قد "ی للمتقنيهد" أو للتفخيم حنو العهدصر و رادة عدم احلإل ههنا

 الکتاب وقدللداللة علی فخامة هداية  "هدی" إلظهار العظمة فالتنکري يف خيم أيللتف

ا �ن الکتاب عني خبار إمبالغة و  "الکتابأي " علی الذات "هدیأي " محل املصدر

من املال  احلاصل يل کما تقوليکون التنکري لبيان حقارة املسند   قد أو للتحقرياهلداية 

ختصيص املسند أما  أي دة أمتئوأما ختصيصه �إلضافة أو الوصف فلکون الفا شيء
                                                 

������ ������ �۔ 44 � � ���� � � � � ��� ������  
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 كاملةدة الئفلحصول الفا زيد غالم رجل أو �لوصف مثال زيد رجل عامل �إلضافة مثال

أما ترك ختصيص املسند �إلضافة أو الوصف وجهه ظاهر  أي سبق وأما ترکه فظاهر مما

فادة السامع حکما علی وأما تعريفه فإلدة ئمر من کون املانع من حصول ز�دة الفاا مم

ف يعر  أي 45ذلكر مثله أو الزم حکم کی طرق التعريف �خَ حدٰ أمر معلوم له �

دة اخلرب مبنيا علی ئالزم فا دة اخلرب أو الزم حکم أيئفا ا أياملسند إلفادة السامع حکم

حدی طرق إمعرف مبثل املسند من  إليه التعريف مبسندی طرق حدٰ مسند معرف �

 تعريف مثال حد طريقاوهذا سواء يت شيء تستعمل لتعريف أي اليتالتعريف السبعة 

 م أو خيتلفان مثال زيد هو املنطلق�ملسند �لالو  إليه بتعريف املسند لراکب هو املنطلقا

واملسند من  إليه جتب املغايرة بني املسندم ولکنه املسند �لالة و �لعلمي إليه بتعريف املسند

عند  إليه تعريف املسند بد من الکالم مفيدا والضابطة أ�ا ال حيث املفهوم ليکون

ة واملسند �لعلمي إليه بتعريف املسند زيد أخوك حنوة تعريف املسند يف اجلملة اخلربي

�عتبار م الال�لعلمية واملسند �أللف و  إليه بتعريف املسند عمرو املنطلقو �إلضافة 

لی شارة إإ حنو املنطلق فيفخارجی  املراد �لعهد عهد أي تعريف العهد واجلنس

 حنو نطالق يفواملراد �جلنس حقيقة االنطالق �بت له االاخلارج   يفشخص معني

عکس املثالني  أي وعکسهمااخلارج   يفلی منطلق معنيشارة إإمن غري  املنطلق

 عمرو أو املنطلق أن تقدمي املنطلق عمرو والقانون يفأخوك زيد و  املذکورين أعين

 نطالقه فقيل عمرو املنطلق� عاملا ال هذا الشخص عمرو و�ن  کان عاملا  إذااملخاطب 

 . يعلم أنه عمرو فقيل املنطلق عمرو ال نطالق ويعلم اال إذاو 
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أو مبالغة لکماله فيه  زيد األمري حتقيقا حنو شيءاجلنس علی  يفيد قصر قد والثاين

بتداء لداللته علی الذات والصفة متعينة شجاع وقيل االسم متعني لالعمرو ال حنو

له الصفة صاحب  الذي�ن املعنی الشخص  ردو  خربية لداللتها علی أمر نسيبلل

ا وامسيتها وفعليتها وشرطيتها ملمر  ا کمالکونه سببي أما کونه مجلة فللتقوی أوو  اإلسم

خريه فألن �ا مقدرة �لفعل علی األصح وأم ذ هيإمر وظرفيتها الختصار الفعلية 

  ... مر أهم کما إليه املسند ذکر

  

زيد األمري أو مبالغة لکماله فيه  حتقيقا حنو شيءقد يفيد قصر اجلنس علی  والثاين

اجلنس  املسند قد يفيد حصر للجنس يفالالم اعتبار األلف و  أي عمرو الشجاع حنو

 دزي مبالغة لکمال وصف اجلنس فيه کما حصر جنس األمارة علی حقيقة أو شيءعلی 

 يف عمرو مل يکن أمري سواه وقصر جنس الشجاعة علی إذا زيد األمري حنو يفحقيقة 

متعني تقدم أو �خر  سماال له اإلمام فخر الدين الرازيئوقا وقيل عمرو الشجاع

متعينة تقدمت أو �خرت  ی الذات والصفةلداللته عللکونه مبتدأ  أي بتداءلال

م �لذات واملراد ئهو املعنی القا أي نسيب لداللتها علی أمرلکو�ا خربا  أي ةللخربي

م �ا ألن معىن املبتدإ منسوب ئی قاا دل علی ذات مبهمة �عتبار معن�لصفة ههنا م

املنسوب فسواء قلنا زيد  والصفة هي إليهمعىن اخلرب منسوب والذات هي املنسوب و  إليه

له  الذي�ن املعنی الشخص  ورد املنطلق أو املنطلق زيد يكون زيد مبتدأ واملنطلق خربا

ا إليه مسنداجتعل دالة على الذات و  "املنطلقأي "أن الصفة  يعينسم الصفة صاحب اال

ا فتقدير العبارة إليهاألمر منسو�  جيعل داال على أمر نسيب لكون هذا "زيدأي "م سواال

تقوية  أي مجلة فللتقویاملسند  أي کونه أماو  املنطلق زيد يف حنو نطالق زيداال صاحب

من  لکونه سببيا کما مر أو زيد قام أو تقوية سلبه عنه مثال إليه ثبوت املسند للمسند
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قه ورجع الضمري بل من متعل إصادر من املبتدال غريالسند هو امل السبيب أن املراد �ملسند

أما قوله عليه الرمحة  قد مضی ذکره يفو  مثال زيد أبوه قام إلی املبتدامللصق �ملتعلق إ

وامسيتها لز�دة التفصيل  إليهفلرتجع  فادة تقوی احلکمإمع عدم  سبيب فراده فلکونه غريإ

لية لتجدد الفعل کون املسند مجلة امسية لدوام الفعل وفع  أيوفعليتها وشرطيتها ملا مر 

ذ إوظرفيتها الختصار الفعلية عتبارات املختلفة من أدوات الشرط وشرطية حلصول اال

رادة إل زيد علی الکرسيمثال  کون املسند ظرفا  أي مقدرة �لفعل علی األصح هي

سم قدر قبل الظرف والظرف متعلق �لفعل ة ألن الفعل ال االاختصار اجلملة الفعلي

ذ الفعل حدث إالفاعل  لی غريه أيا إافتقار  العمل لکونه أشد لکونه أصال يفاملقدر 

ال التحقق سم إاال ليس يفحداث وحتقق و إالفعل  علة ففيصاحبا وحمال وزما� و  يقتضي

من  أهم کما مر إليه فألن ذکر املسنداملسند  أي خريها �وأمهذا هو القول األصح و 

  وأخر املسند.  إليه م املسندالکالم فقد ل يفأنه هو األص
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خبالف مخور  أي )47(الصافات: "فيها غول ال"حنو  إليه وأما تقدميه فلتخصيصه �ملسند

 يفيد ثبوت الئل )2(البقرة: "ريب فيه ال"قوله تعاىل  الدنيا وهلذا مل يقدم الظرف يف

سائر کتب هللا تعالی أو التنبيه من أول األمر علی أنه خرب ال نعت کقوله  الريب يف

 كقوله شعر  إليه املسند لی ذکرل أو التشويق إؤ ع له مهم ال منتهی لکبارها أو للتفا

ا ذکر ثالثة تشرق الدنيا ببهجتها : مشس الضحی وأبو اسحاق والقمر تنبيه وکثري مم

 إذا 46وغريمها والفطن�ما کالذکر واحلذف  قبله غري خمتص الذيالباب و  يف هذا

     ... غريمها خيفی عليه اعتباره يف ال فيهما ذلكتقن اعتبار أ

  

خبالف  " أيفيها غول ال" حنو إليه فلتخصيصه �ملسند تقدمي املسند أي وأما تقدميه

 "غولأي " إليه علی املسند "فيهاأي "املثال قد قدم املسند  يف هذا مخور الدنيا

مخور اجلنة خبالف مخور الدنيا  ا يفالغول معدوم عدما کلي للتخصيص مع تصوير أن

بل أخر  "ريب فيه ال"قوله تعاىل  مل يقدم الظرف يفالتقدمي يفيد التخصيص  أي وهلذا

م الظرف لو قد غري القرآن ا�يد أعين سائر کتب هللا تعالی الريب يف يفيد ثبوت الئل

القرآن الکرمي بل  ريب يف ه الأفاد التقدمي ختصيصا �ن فقد "ريب فيه ال"يف  "فيهأي "

التنبيه من أول األمر علی أنه  أوقطعا  ذلكی وليس األمر ککتب هللا األخرٰ   ريب يفال

بتداء علی أن املسند قد وقع هنا خربا ال أي تقدمي املسند للتنبيه من االخرب ال نعت 

له مهم ال   کقوله عتقدم علی املنعوت أو املوصوف ت نعتا أو صفة ألن الصفة ال

 ال"مم وقوله صفة هل "له"خلوف توهم أن  "مهم له"حيث مل يقل  47منتهی لکبارها

                                                 
فهم کالم الغري ومقابلها الغباوة والذکاوة قوة للنفس معدة الکتساب اآلراء وتسمی هذه  يهو من الفطانة وه 46

  .القوة ذهنا أيضا

�� �� � ��� �۔ 47
�
��� � � � ��� � � ���  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

106

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ل مثال سعدت ؤ تقدمي املسند حلصول التفا أيل ؤ أو للتفا هلا خرب "منتهی لکبارها

تشرق الدنيا ببهجتها ثالثة  كقوله شعر  إليه لی ذکر املسندأو التشويق إ حبسن اخلامتة

صار الدنيا مضيأ حبسن األفراد الثالثة  أي 48: مشس الضحی وأبو اسحاق والقمر

 أي إليه املسندذكر لی ق إمتشو ثالثة تشرق الدنيا ببهجتها  أيم املسند املقدف نضار�او 

 قبله غري الذيالباب و  ا ذکر يف هذاوکثري مم49تنبيهمشس الضحی وأبو اسحاق والقمر 

�ب أحوال  کورة يفکثري من األحوال املذ   أي�ما کالذکر واحلذف وغريمها  خمتص

منها د فقط بل يکون الکثري واملسن إليه �ملسند خيتص و�ب أحوال املسند ال إليه املسند

خري التأالذکر واحلذف والتقدمي و ك  إليهاملفعول به واحلال والتمييز واملضاف  مستعمال يف

خيفی  فيهما ال ذلكتقن اعتبار أ إذاوالفطن والتعريف والتنکري والتقييد وعدمه وغريها 

 إليه �ب املسند لقارئ اعتبار األحوال املذکورة يفعلم ا إذا أي غريمها عليه اعتباره يف

هلة ؤ واملسند بل تکون له م إليه املسند غري خيفی عليه اعتبارها يف و�ب املسند فال

  ن شاء هللا تعالی.إ مثالاملفعول به  يفغريمها و �ستعمال الذکر واحلذف 
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  .إليقاظ السامع أو القارئ من الغفلة وإصغائه إلی أمر خاصذا ه 49
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  حوال متعلقات الفعلأ

ال  سه بهفادة تلبإ عهم هن الغرض من ذکر أ لفعل مع الفاعل يفمع املفعول کا الفعل

مطلقا نه ع يهنف وأ لهلفاع تهثباإن کان إفالغرض  عهکر ميذ مل  إذاف مطلقاعه فادة وقو إ

ن أما إ نهضر�ن أل وهو ن املقدر کاملذکورمفعول أل لهدر يقمنزلة الالزم ومل  لز ن

 ينالثا ال وأ ينتهقر  يهمبفعول خمصوص دلت عل اقمتعلعنه  يةعل الفعل مطلقا کناجي

مث  يالسکاک )9(الزمر: "علموني ال الذينلمون و يع الذين يتو يس ل هلق" له تعاىلکقو 

  ... مللتحک م دفعايمع التعم ذلكفاد أ ايستداللا ا اليکان املقام خطاب إذا

  

 بهحذف املفعول  هوجو يف  هلاو أالباب ثالثة مقاصد  هذا تعالی ستعرف يف هللا فضلب

بعض معموالت الفعل علی بعض آخر ومل  ميتقديف  ثهاعلی الفعل و�لميه تقديف  يهاو�ن

وال حعن ذکر األ ئهغناإل ضهابل بع هنا حوال متعلقات الفعلأ يعکر املصنف مجيذ 

مع  الفعل الباب هذا حوال املذکورة يفبعد معرفة األ اأيض�ا حتصل معرفتها ألقية البا

کل من الفاعل واملفعول ذكر   يأ همن ذکر  ن الغرضأ لفعل مع الفاعل يفاملفعول کا

بکل  يأ بهالفعل  يأسه فادة تلبإ هماکل منمع  أو ذكر الفعل  الفعلمع  يأعه م

 اخلصوص يف وأاعتبار العموم  ريمن غ يأ مطلقاالفعل  يأ عهفادة وقو إال ا نهمم

لی إما إا مإليه هفادة استنادإالفعل مع الفاعل واملفعول  املقصود من ذکر يأالفعل 

ووقوع  يهوقوع الفعل عل يثمن ح بهلی املفعول إ وأنه وقوع الفعل م يثالفاعل من ح

ن مقصود أل ريغ يهومن وقع الفعل عل نهاعتبار من وقع الفعل م ريمن غفقط الفعل 

بل تقول وقع  کلت الطعامأا و يدضربت ز  لی قولإحتتاج  فال أريد إذاحمضا  عهوقو 

 عهم بهاملفعول  کريذ مل  إذافوقوع الفعل فقط ن الغرض أل مکا�ما کلالضرب ووقع األ

 ذلك ينف يأ يهنف وأ لهلفاعالفعل  ذلك يأ تهثباإن کان إفالغرض  يالفعل املتعد يأ
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ة ياخلصوص وأ ةيالعموممع قطع النظر عن اعتبار  يأ مطلقاالفاعل عن  يأ نهعالفعل 

مفعول الفعل  ذلكل يأ له دريقالالزم ومل الفعل  منزلة يالفعل املتعد لز نالفعل  يف

 فقط ويف نهع يهنف وأثبات الفعل للفاعل إ وهووت الغرض يفف ن املقدر کاملذکورأل

 وهو وت الغرضيفف نهع يهو نفأ بهثبات الفعل للمفعول إزم يل بهاملفعول  يرصورة تقد

عل الفعل جين أما إ نهضر�ن ألالالزم الفعل نزل منزلة  الذي هو يالفعل املتعد يأ

 ذلكعلى  يأ يهمبفعول خمصوص دلت عل قامتعل سهنفعن  يأ نهع يةمطلقا کنا

 يأ الثاين متعلقا مبفعول خمصوصسه عن نف يةعل کناجيمل  نهإ يأ ال وأ ينتهقر املفعول 

 يتو يس ل هلق" تعاىل لهکقو متعلقا مبفعول خمصوص  سهعن نف يةعل کناجين الفعل مل إ

ن يعلمون الدي الذين يستو ي هل قل"ة ياآل هذه صلأ "علموني ال الذينلمون و يع الذين

 ال علمون ويأي "ونزل الفعل  "نيالدأي " بهمث حذف املفعول  "نهعلمو ي ال الذينو 

 يأقة العلم يحق يأ ةيکل  ةاهيم ث صار املراد من الفعليمنزلة الفعل الالزم حب "علموني

جد و ي ال ل العلم وأهن س ميلهو ن مالعلم و  أهلمن  هو نم نياملساواة ب ينف به املراد

 ل علم خمصوصأهن س ميلهو ن مو  ل علم خمصوصأهن م هو نم نياملساواة ب ينف

العلم متعلقا  يأة عن نفس الفعل يعل کناجينزل منزلة الفعل الالزم ومل قد ن الفعل أل

 يهکتفی في ايکان املقام خطاب  إذامث  يالسکاک مبعلوم خمصوص يأمبفعول خمصوص 

م مع ضهالناس بع خماطبة دة للظن کالواقعة يفيمف يهو املقبولة و أ ةياخلطاب ��لقضا

 نهولک يقطع ريسارقا غ نهسارق فکو  فهوالح ل �لسيالل يف يشميبعض مثال کل من 

ن إو ة ينيقي ال��لقضا يهکتفی فيا فيستداللان کان املقام إ يأا يستداللا ال د الظنيفي

مل علی اجلزء حيمنا إستغراق بل الد ايفي ال ستداليلالاملقام ا م يفسم املعرف �لالإلا

 ذلكفاد أ فوق الثالثة ظين وما قنةيمت �ااجلمع أل الثالثة يفاملفرد و  کالواحد يف  املتيقن

ن کان الکالم مشتمال علی إ يمؤقف السکاک مللتحک م دفعايمع التعمستغراق الا يأ
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 قالي م کمايستغراقا مع التعماالکالم  ف �لالم يفعر امل سمالد ايفيف دة للظني املف�القضا

 ديفي ريالد�ن يأم �لال فاملعر ن إومقبولة و ة ية خطابيقض هذه ريالد�ن يعطيفالن 

لی فرد إالقصد  ن فقط ألريالد�ن عطاءإعطاءات ال إلع ايمج يأم يستغراق مع التعمالا

 ف �لالم يففاملعر  حجر م ح بعض علی بعض باليترج يأم لی التحکإ يفضيدون فرد 

علی  ينيحد املتساو أح يلزم ترجي م فالستغراق دفعا للتحکالعلی ا الکالم اِخلطايب

  . اآلخر
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 ىر ين عداه : أ ظيوغ هُحسادُ  َشُجوَ   شعر�� تزعامل يف يالُبْحرت كقول ول  واأل

مسع فيدرك �لبصر حماسنه و�لسمع  ذو ية وؤ ر  أن يکون ذو أي  واع سمعيو  رمبص

 لی منازعته سبيالجيدوا إ أخباره الظاهرة الدالة علی استحقاقه اإلمامة دون غريه فال

 فعل کما يفم  إل�اان بعد ايما للبإ مث احلذفحبسب القرائن  ريوجب التقدال إو 

  ... )149(األنعام: "نيمجعأداکم شاء هل فلو" حنوبا يغر به  قهکن تعليمل  ما ةياملش

  

 يکقول الُبْحرت متعلقا مبفعول خمصوص  نهة عيالفعل مطلقا کنا علجين أ هو يأ ولواأل

ابن املتوکل علی  وهوکانوا ببغداد   الذين ةيالعباسحد اخللفاء أ هو �� 50تزاملعمدح  يف

أن يکون  أي 52واع سمعيو  رمبص ىر ين عداه : أ ظيوغ هُحسادُ  51َشُجوَ  شعر هللا

مسع فيدرك �لبصر حماسنه و�لسمع أخباره الظاهرة الدالة علی  ذو ية وؤ ر  ذو

الشعر قد نزل الفعل  اهذ يف لی منازعته سبيالجيدوا إ استحقاقه اإلمامة دون غريه فال

 ة والسماعي عن الرؤ نيتيمنزلة الفعل الالزم مث جعال کنا "سمعي"و "ریي" يأ يعداملت

املفعول  كتر  يفو  نهحماس خبارأسمع يو  نهری مبصر حماسي يأ مبفعول خمصوص نيمتعلق

املنفرد   هون املعتز ��أمسع  ذو رؤية و ذوعلم يأنه ة و اهر ة وظري کث  بهن مناقشعار �إ به

کن الغرض ين مل إ يأ  الإو  هر يتقد وأ املعنی عند ذکر املفعول هذا فات د�لفضائل وق

أيضا بل تقصد  لعند عدم ذکر املفعو  نهع يهو نفأثبات الفعل للفاعل إمن فقط  كل
                                                 

 بصيغة اسم الفاعل هو الذي يتصور نفسه قوية وغزيرة أو اسم املفعول هو الذي حيصل الغلبة والعزة �عزاز هللا 50

  .واألنسب هذا
�ب  ومبطابقةرم يکرم ک  د وأ� أظن الشاعر قد عده مناملنجيف  ذا�ب نصر ينصر أو مسع يسمع کذا من ه 51

  .شجی بدل شجوو  قوانني الصرفية ينبغي شجاالمسع يسمع و نصر ينصر و 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

مث  حبسب القرائنر املفعول يتقد يأ ريوجب التقد مذکور ريالفعل مبفعول غ تعلق

 ةياملش لفقال فع ةياملش فعل م کما يفإل�اان بعد ايما للبإحذف املفعول  يأ احلذف

 يأ به ةياملشفعل تعلق  يأ قهکن تعليمل  ماحوال متعلقات الفعل أن البحث عن أل

تکم ياهد شاء فلو يأ "نيمجعأداکم شاء هل فلو" حنوال يقل �درا و يأبا يغر ملفعول �

املفعول  م يفإل�اوجد اف بهاملفعوُل  حذفشرطا و  ةياملشفعل  هناوقع  قد نيمجعأاکم هلد

فجواب  بهمم نهلک بهمفعوال  وقوعهل شيئا هنا نأشاء علم السامع  لول يق فلما به

ن ذهال وقع يفأ إل�امان بعد اين البألتکم ياهد يأة ياملش الشرط موضح ملفعول فعل

  . عام ة من هللايداهل� ةياملشن تعلق ب ألي�ملفعول الغر  قهلعدم تعل لها حذف مفعو يو�ن
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ريغ الشوق بق مينيمل  شعر لهما قو أو  يتهدما لبک يبکأن أئت لو شو  عخبالف 

ول البکاء ن املراد �ألأل نهس ميت تفکرا فليبک يبکأن أئت فلو ش:  يتفکر 

 من حتاملِ  دت عينوکم رَ  رادة غري املراد ابتداء کقوله شعرإما لدفع توهم إو  يقياحلق

بعده  م قبل ذکر ماذ لو ذکر اللحم لرمبا توهإ لی العظمإ نَ زْ أ�م حزَ  حادث : وسورةِ 

يقاع الفعل إما ألنه أريد ذکره �نيا علی وجه يتضمن إو  لی العظمز مل ينته إأن احلَ 

قد طلبنا فلم جند ر ظهارا لکمال العناية بوقوعه عليه کقوله شعإ علی صريح لفظه

السود : ذو ا�د واملکارم مثال وجيوز أن يکون السبب ترك مواجهة املمدوح  لك يف

کل أحد   مل أييؤ  منك ماقد کان  كختصار کقوليم مع االما للتعمإبطلب مثل له و 

  ... )25يونس:(  "لی دار السالمإيدعو  وهللا"وعليه 

  

 ريغ الشوق بق مينيمل  شعر لهما قو أو  يتهدما لبک يبکأن أئت لو شو  عخبالف 

ان يمن حذف املفعول للب يأ نهس ميرا فلت تفکيبک يبکأن أئت فلو ش:  يتفکر 

 هنا املفعول حذف كب فرت يببکاء الدم وببکاء التفکر غر  ةياملشن تعلق ألم إل�ابعد ا

 ةياملشو لغرابة تعلق أ هللا هاملصنف رمح إليه ذهبکما   فهل علی حذيلعدم الدل يضرور 

ضرام السقط واحلاصل  بهکتا  فاضل يفاأل صدر إليهب ذهببکاء الدم وببکاء التفکر کما 

کما قد   هعلة ذکر  ختلفا يفاا هملکن املثال الثاين يف بهتفقا علی ذکر املفعول ا قد أ�ما

 ن مفعول فعلللغرابة أل به ذکر املفعولقبيل املثال من  هذا کونيف يل کين قإ علمت

ذکر مع البکاء يمل  هنإب و يت تفکرا غر يبک بل املفعول يفالبکاء  وهوب يس بغر لية ياملش

ق يمذکور علی طر  هن مفعولب �ي؟ فاجيبکأن أشئت  لو عينأ هحنن بصدد الذيل و األ

 يأ عل الثاينعمل الفأن إر و اهفظ يبکأن ألو شئت  يأالشرط  عمل فعلأ نإع التناز 

ن املراد أل ن املقدر کاملذکورأل هيبکأن ت أئلو ش يأول  للفعل األريت فقدر الضميبک
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 نيکون بي: ما الفرق هر يوتقر  يسؤال فرض العبارة جلواب هذه يقيول البکاء احلق�أل

: به؟ فجواالشعر الثاين ر کما يف البکاء �لتفکنيول وبالشعر األ البکاء �لدم کما يف

 يأا مقصود الشاعر وهذ ير بکاء جماز و�لبکاء �لتفک يقياملراد �لبکاء �لدم بکاء حق

بکاء �لدموع وبکاء �لدم سوی البکاء  يأمادة  يهبق فيمل  أنهحتی  هفُغائ املبالغة يف

 ريغ شيئاجد أبکاء مل  يمن نفس لو طلبتر يالتقد اهذ کون املعنی علیي�لتفکر ف

تتصور  الئقد حذف املفعول به ل أي رادة غري املراد ابتداءإما لدفع توهم إو  التفکر

أ�م  حادث : وسورةِ  من حتاملِ  دت عينوکم رَ  کقوله شعربتداء رداة غري املراد من االإ

 أي ذ لو ذکر اللحمإ اللحم هنا " أيحززن"قد حذف مفعول  53لی العظمإ نَ زْ حزَ 

القطع مل  ز أيلی العظم" أن احلَ قبل ذکر "إ أيقبل ذکر ما بعده م لرمبا توهاملفعول به 

ما ألنه أريد ذکره إقد حيذف املفعول به ولی قبله وهذا ليس مبراد بل إ لی العظمينته إ

صراحة أوال �لألنه مل يذکر  مع فعل آخر ال ذكرا �نيا أي �نيااملفعول به ذكر  أي

علی صريح عمال الفعل إ أي يقاع الفعلإعلی وجه يتضمن  ةي�نفكيف يذکر مرة 

ظهارا إال على الضمري العائد عليه الکالم  علی املفعول املذکور صراحة يف أي لفظه

 فكأنه ال هتمام بوقوع الفعل علی املفعول بهأي لکمال االلکمال العناية بوقوعه عليه 

السود : ذو ا�د  طلبنا فلم جند لك يفقد  کقوله شعر يرضى أن يوقعه على ضمريه

الضمري له ذکر جبعل  لوو  "مثال"خل فحذف إلك مثال أصله قد طلبنا  54واملکارم مثال

يقاع الفعل إخل فوقع الفعل علی ضمري املفعول به فيفوت الغرض من فلم جنده لك إ أعين

 .املفعول ذلكعلی صريح لفظ 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

                                                                                                                             له مثل ب ترك مواجهة املمدوح بطلبجيوز أن يکون السبو 

يريد طلب مثل للممدوح   يف الشعر فيمکن له أن المثال الشاعر املفعول أيحذف  قد

ما للتعميم إو تصور مثل له  عنده الومواجهة املمدوح بطلب مقابل له تعظيما و�د� و 

ختصار املفعول مع اال رادته التعميم يفقد حيذف املتکلم املفعول إل أي ختصارمع اال

لی املالل ن املفعول فقد طال الکالم وأفضی إن ذکر املفعول وذکر کل فرد يريده مإألنه 

  أي 55مليؤ  قد کان منك ما كکقولختصار دة التعميم مع االراإخبالف حذف املفعول و 

 الذينواحدا من أمساء األفراد  ذکر واحدا و مليؤ  ام ذکر املتکلم مفعول لو أي کل أحد

ر وعدم الذکر يفيد التعميم مع يتحملون األذی والوجع منه ولکن املفعول به مل يذک

وهللا يدعو أصله  "لی دار السالمإوهللا يدعو "وعليه ختصار فاملراد هنا کل فرد اال

املفعول مع اختصار  فحذف املفعول ليفيد التعميم يف ملی دار السالإمجيع عباده 

  الکالم. 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 انظرْ  رب أرين" عليه قوله تعالیو  ذينأ أي إليهأصغيت  ختصار حنود االما �ر إو 

 ودعك ربك وما ما" ا للرعاية علی الفاصلة حنومإذاتك و  أي )143(األعراف: "ليكإ

 ال رأيت منه و ماهللا عنها  شة رضيئالستهجان ذکره کقول عاما إو  )3(الضحى: "قلی

التعيني   يف اخلطإ ما لنکتة أخری وتقدمي مفعوله وحنوه عليه لردإالعورة و  أي رأی مين

 کيده الوتقول لتأ زيد نسا� وأنه غريإعتقد أنك عرفت ملن ا زيدا عرفت کقولك

ضربت ولکن أکرمته وأما  ما زيدا ال و غريه ال ضربت و زيداما  يقال غريه وهلذا ال

ا وأم" فتخصيص وأما حنوال إن قدر املفسر قبل املنصوب و إكيد فتأ عرفته زيداحنو 

  ... التخصيص اليفيد إ فال )17(فصلت: "فهديناهممثود 

  

أصغيت  حنو ختصارون حذف املفعول فقط لطلب االقد يک ختصارما �رد االإو 

قوله ختصار احلذف �رد االعلى  أي وعليههذا مفعول حمذوف هنا  ذينأ أي 56إليه

ما للرعاية إو ليك ذاتك أنظر إ رب أرين أعين 57ذاتك ليك" أيإ انظرْ  رب أرين" تعالی

لفاصلة اسم افظة رعاية الفاصلة واملراد �قد يکون حذف املفعول حمل أيعلی الفاصلة 

 58"قلی ما ودعك ربك و ما" حنولکالم مقابل مبثله ال احلرف األخري فقط من الکالم 

ضمري املفعول حذف  "قالكما "وأصله  سجی إذاوالليل  الکالم مقابل مبثله أي هذا

من اآلية "ى" للرعاية على الفاصلة فاحملافظ عليه حبذف املفعول هنا هو احلرف األخري 

کقول الستقباح ذکر املفعول صراحة أو عدم ذکره للحياء  أيما الستهجان ذکره إو 

�ء واحد إکنت أغتسل أ� ورسول هللا صلی هللا عليه وسلم من    هللا عنها شة رضيئعا
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

رأی  ال عليه الصلوة والسالم و من النيب العورةرأيت  ما يأ رأی مين ال رأيت منه و ما

 ما لنکتة أخریإو  مذکور استقباحا أو حياء فلفظ العورة غريغتسال وقت اال العورة مين

نکاره وقت إاملفعول عن السامع أو  خفاءإکعدم ذکر املفعول قد يکون لنکتة أخری   أي

الظرف واحلال والتمييز واملستثنی  أي وحنوهالفعل مفعول  أي وتقدمي مفعولهاحلاجة 

تعيني املفعول به  أي التعيني يفمن املخاطب  إلرد اخلطالفعل على  أي عليهوغريها 

 وأنه غرياعتقاده  وأصاب يفنسا� إعتقد أنك عرفت ملن امقول  زيدا عرفت  کقولك

نسا� هو غري إتعيني املفعول به فيفهم املخاطب أن املتکلم عرف  أخطأ هنا يف فقد زيد

زيدا  أيغريه  الاملفعول به  أي کيدهوتقول لتأفرده املتکلم �نه عرف زيدا ال غريه  زيد

تعيني املفعول مع  من املخاطب يف اخلطإ ألن تقدمي املفعول لرد أيوهلذا ال غريه عرفت 

ألن ما زيدا  غريه ال ما زيدا ضربت و يقال المفعول  وقوع الفعل علی أي ةيقطع

وقوعه علی غري  ينفي" غريه ال"حمالة و ال غري زيد تدل علی وقوع الضرب علی ضربت

األنسب ولکن  ما زيدا ضربت ولکن أکرمته يقال ال و ل مناقض للثاينأيضا واألو  زيد

ن املضروب لکالم علی تعيني املضروب من حيث إکرمته ألن مبنی اولکن أعمروا بدل 

کيد فتأ زيدا عرفته ا حنووأماإلکرام  الضرب أو عمرو؟ ال علی تعيني الفعل أي زيد أو

قبل  عرفت قدر نْ إ أين قدر املفسر قبل املنصوب إکيد أي فيفيد حنو هذه اجلملة التأ

ن مل يقدر املفسر إحنو هذه اجلملة  فقد حصل التخصيص يف أيال فتخصيص وإ زيد

فيمکن لنا حل ال التخصيص يفيد إ فال "وأما مثود فهديناهم" وأما حنوقبل املنصوب 

 ن قدرإکيدا هل حتتمل هذه اآلية � ال مقدر وتوضيحهؤ هذه العبارة جبعلها جوا� لس

؟ فهديناهممثود وأصل العبارة يکون أما فهدينا مثود  املفسر أي فهدينا قبل املنصوب أي

صورة التاکيد  يفو  بني أما والفاء فاصالکيدا اللتزام النحاة حتتمل � الهذه اآلية  :فجوابه

  اآلية.  يف التخصيص احتمالتعني  يکون الفصل بينهما فلذا الهنا 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

�ك نعبد إ" زم للتقدمي غالبا وهلذا يقال يفوالتخصيص ال بزيد مررت قولك ذلكک

 "لی هللا حتشرونْال إ" ويف ستعانةاالخنصك �لعبادة و معناه  )4(الفاحتة: "�ك نستعنيإو 

التخصيص اهتماما �ملقدم  اجلميع وراء ويفيد يف ی غريهلال إ إليهمعناه  )158(آل عمران:

وأجيب �ن األهم فيه  )1(العلق: "اقراٴ بسم ربك"أورد  خرا وؤ بسم هللا م يف يقدروهلذا 

 ومعنی األول أوجد القراءة وتقدمي بعض معموالته قرأ الثاينالقراءة و�نه متعلق �

ضرب  حنو للعدول عنه کالفاعل يف مقتضي ال ما ألن أصله التقدمي وإعلى بعض 

قتل  ألن ذکره أهم کقولكأو  زيدا درمها أعطيت حنو ل يفأو املفعول األو  زيد عمروا

من من ٰال ؤ رجل م"وقال  خالال ببيان املعنی حنوإخري يف التأ أو ألن فالن اخلارجي

يکتم "لتوهم أنه من صلة  "من ٰال فرعون" نه لو أخرإف )28:املؤمن( "ميانهإفرعون يکتم 

 فأوجس يف" کرعاية الفاصلة حنوأو �لتناسب  منهم  فلم يفهم منه أنه کان "ميانهإ

  ... )67(طه: "موسینفسه خيفة 

  

تعيني  من املخاطب يف د اخلطإللتخصيص ولر تقدمي املفعول  بزيد مررت قولك ذلكوک

مي قد يفيد أغراضا أخری کمجرد ألن التقد والتخصيص الزم للتقدمي غالبااملفعول به 

التقدمي  ألن أي وهلذاستلذاذ وتعجيل املسرة ورعاية السجع وغريها االهتمام والتربك واال

فيها تقدمي  "�ك نستعنيإ�ك نعبد و إ"يقال يف أکثر األوقات  يفيد التخصيص يف

خنصك معناه فللتخصيص  "نستعني"و "نعبدأي "علی الفعلني  "�كإأي "املفعول به 

فيها تقدمي الظرف علی الفعل  أي "لی هللا حتشرونْال إ" يفستعانة و �لعبادة واال

مجيع صور  أي اجلميع يفالتقدمي  أيويفيد حتشرون  لی غريهال إ إليهمعناه للتخصيص 

هتمام أي لال اهتماما �ملقدم وهلذامع التخصيص  أي التخصيص وراءالتخصيص 

 بسم هللا الرمحن الرحيم أبتدء أو أيخرا ؤ بسم هللا م يفمتعلق الظرف  يقدروالتخصيص 
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قرأ وأجيب �ن األهم فيه القراءة و�نه متعلق � "قراٴ بسم ربكأورد "او مثال  يئابتدا

و کان التقدمي ل يراد وجوا�ن له تقريرهإهذه اآلية  علىومعنی األول أوجد القراءة  الثاين

ألن اسم الرب  "بسم ربك"خر الفعل ويقدم ؤ هتمام لوجب أن يمفيدا للتخصيص واال

أن األهم فيه القراءة هو ل علی سبيل اإلنکار اجلواب األو  :عزوجل أحق به؟ له جوا�ن

ن کان ذکر هللا إالعارض و  األمر �لقراءة أهم �عتبار هذاأل�ا أول سورة نزلت فکان 

قرأ اومعنی  قرأ الثاينأنه يتعلق �علی سبيل التسليم هو  جلواب الثايننفسه وا يف أهم

 ال قرأ الثاينيتعلق � قرء �سم ربكاقرء �سم ربك اأصل العبارة  األول أوجد القراءة أي

هتمام والتخصيص ومعناه أوجد القراءة أوال مث �سم ربك األول فقدم "�سم ربك" لال

أصل بعض  أي ما ألن أصلهإعلی بعض الفعل  أي وتقدمي بعض معموالتهقرأ ا

 کالفاعل يفالتقدمي  األصل أوعن  أي للعدول عنهمقتضی  ال التقدمي واملعموالت 

 الکالم فحقه أن يقدم ويليه الفعل وألن الکالم ال ألنه عمدة يف ضرب زيد عمروا حنو

 األصل هنا يف نإ أعطيت زيدا درمها حنو ل يفاألو  أو املفعولِ يتکمل بدون الفاعل 

ل املفعول األو  إذ املفعول الثاينلی إة �لنسبة يالفاعلاملفعول األول تقدمي ألن فيه معنی 

 أهم کقولك يقدم علی بعض الذيالبعض ذكر  أي أو ألن ذکرهمأخوذ  ٰاخذ والثاين

تقدمه عليه  ةيمهأل علی الفاعل فالن اخلارجيم املفعول به قد قد أي فالن قتل اخلارجي

ن إ أي املعنیخالال ببيان إخري يف التأ أو ألن فقدم ذكره املطلوب هو قتل اخلارجي ألن

من من ؤ وقال رجل م" حنواملعمول  ذلكخري �ملعنی لذلك يقدم التأ أخر املعمول فيخل

يکتم " وجعل بعد من ٰال فرعون املعمول أينه لو أخر إف "ميانهإٰال فرعون يکتم 

 ال فلم يفهم منه "ميانهإيکتم "من صلة  "من ٰال فرعون"الظرف  أي لتوهم أنه "ميانهإ

من يکتم ؤ من ٰال فرعون بل يفهم أن الرجل امل أي کان منهممن ؤ رجل م أي أنهحمالة 

فأوجس " وأو �لتناسب کرعاية الفاصلة حنخالل �ملعنی إميانه عند الفرعونيني فهکذا إ
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خالال �لتناسب  إ أن يقدم حقه الذياملعمول خري � يف ألن أي "ینفسه خيفة موسٰ  يف

نفسه خيفة ألن  يف اجلار وا�رور مع املفعول أي املذکور أنه قد قدم املثال يف کما تعلم

حباهلم وعصيهم  إذافقال بل ألقوا ف خرة علی األلف املقصورةؤ أواخر اآل�ت املقدمة وامل

نك أنت إختف  ی قلنا النفسه خيفة موسٰ  يف فأوجس من سحرهم أ�ا تسعیٰ  إليهخييل 

  .59األعلیٰ 
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  القصر

ما نوعان قصر املوصوف علی الصفة وقصر هوکل من ييقحق وغري يحقيقو هو 

ال  إزيد  ما حنو يل من احلقيقاألو الصفة علی املوصوف واملراد املعنوية ال النعت و 

حاطة بصفات اإليکاد يوجد لتعذر  ال وها و هيتصف بغري  ال هنأريد أ إذا کاتب

 عتداد بغرياالاملبالغة لعدم  هيقصد ب زيد وقد الإالدار  يف ما حنو کثري  والثاين شيءال

 ا والثاينمکا� أوخری أ مر بصفة دونأختصيص  ياحلقيق غري ل مناألو املذکور و 

ل من ألو �ما ضر�ن واملخاطب هفکل من همکان أوٰاخر  مر دونختصيص صفة �

من يعتقد  لثاينو�شرکة القصر إفراد لقطع  ذاهکل من يعتقد الشرکة ويسمی   ضريب

تعيني وشرط  ذا قصرهويسمی  هو� عنداتس قلب أو قصر ذاهالعکس ويسمی 

 وقصر هماقلبا حتقق تنافيو  الوصفني ا عدم تنايفقصر املوصوف علی الصفة إفراد

 زيد شاعر ال حنوإفرادا ه قصر  يف كا العطف کقولمنه عم وللقصر طرقأالتعيني 

ما بل ئزيد قا ما قاعد أو م الئزيد قاحنو  وقلبا زيد کاتب بل شاعر ما أو کاتب

 يا النفهعمرو شاعرا بل زيد ومن ما عمرو أو زيد شاعر الحنو  اهقصر  ويف قاعد

 ويف مئقا الإزيد  ماحنو وقلبا  شاعر الإزيد  ما ه حنوقصر  يف كستثناء کقولاالو 

زيد  إمنا و إمنا زيد کاتبحنو ه قصر  يف كا إمنا کقولهومن ال زيدإشاعر  ماها حنو قصر 

  ... مئقا

  

بطريق خمصوص من الطرق  شيءب شيءصطالح ختصيص اال اللغة احلبس ويف و يفه

 شيءب شيءو ختصيص ه يحقيقالقصر  يأ وهو  الباب ذاه ا يفهستجد اليتبعة األر 

 ي�سألاالعبادة من  عينأنعبد  كإ� صال حنوأ هلی غري إوز ايتج حسب احلقيقة حبيث ال

و ختصيص ه يحقيق وغريصال أ هلی غري إوز اتتج ال حبسب احلقيقة و خمصصة ��
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 اجلملة حنو ٰاخر يف شيءلی إوز امکن التجأوإن  هلی غري إوز ايتج حبيث ال شيءب شيء

القيام  غريهو  الذيلی القعود إوز امتج غري القيام خمتصة بزيد و عينأم ئال قاإزيد  ما

وکل  اهکل والشرب وغري األکالکتابة والقراءة و خری  ألی صفة إوز اميکن التج هولکن

 نوعان قصر املوصوف علی الصفة ياحلقيق وغري ياحلقيق کل من القصر  يأ ماهمن

ى وجيوز ثبوت تلك الصفة خر أ صفة إىلالصفة  كوز من تلايتج ن املوصوف الأ عينأ

 وزاالصفة القيام ومل يتج على نا قصر املوصوف زيدهم ئقا الإزيد  ما حنو لغري املوصوف

ا کما تالحظ احلکم ليس کلي ذاهو  جيوز ثبوت القيام ملوصوف ٰاخرلكن  القعود لیإ زيد

 يأ وقصر الصفة علی املوصوف ية لغري هللاهلو األز لکون ئجا فال واحد هلٰ إ إمنا هللا يف

ن تکون صفات ألی موصوف ٰاخر وجيوز إالصفة من املوصوف املذکور  كوز تلاتتج ال

وز ايتج حبيث ال فقصر املعبودية علی هللا معبود هللا للموصوف املذکور حنو ىخر أ

 يأ واملراد املعنوية ال النعت خریأتعالی صفات  وجتوز � هلی غري إ املعبودية من هللا

 يهو صفة معنوية هو ا هيقصر املوصوف عليأو  على املوصوف تقصر اليتاملراد �لصفة 

 الإزيد  ما کالفعل حنو  هغري  أوم ئکقا  يالنعت النحو  هم �لغري سواء دل عليئاملعنی القا

 الإزيد  ما حنوو قصر املوصوف علی الصفة ه ياحلقيق القصر ل مناألو النوع ويقوم 

بغري  يأ اهيتصف بغري  ال ازيد يأ هنأفرض  يأ ريدأ إذازيد علی الکتابة  فقصر کاتب

حاطة اإللتعذر  يکاد يوجد الصاف الغري الکتابة ألو � هعدم اتصاف يأ وهو الکتابة 

النوع والصفة �لکلية  كتل عدا ما ينفا و هحتی ميکن إثبات صفة من شيءبصفات ال

 يف ما حنوستعمال اال کثري  و قصر الصفة علی املوصوفه يمن القصر احلقيق الثاين

وز عن اتتج الصفة ال هذهزيد و  الدار علی عدم الوجود يف فقصر زيد الإالدار 

الصفة املذکورة  غريالمن الصفات الباقية  شيءوميکن إثبات  هلی غري إ راملوصوف املذکو 

لعدم  يأاملذکور  عتداد بغرياالفقط لعدم  املبالغة �لنوع الثاين يأ هوقد يقصد ب
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الدار  ما يف املوصوف املذکور فقد قصد �لقول غريهو  الذيخر االٰ ملوصوف � عتباراال

 ل مناألو النوع وحکم عدم الوجود  يف زيد سوىالدار  من يفمجيع وجود ن أال زيد إ

 مر بصفة دونأختصيص هو املوصوف علی الصفة  قصر يأ ياحلقيق غري هوالقصر 

من  الثاينالنوع و خریاألمکان الصفة  يأو قصر القلب ه امکا� أوخری أصفة 

مر أ مر دونصفة � ختصيصو هو قصر الصفة علی املوصوف هو  ياحلقيق غريال القصر

کل من قصر املوصوف علی الصفة   يأ ماهفکل منخر اٰ مر أمکان  يأ همکان أوٰاخر 

لی إ ضايفاإل احلصرانقسام نا هفبني املصنف من  ضر�نوقصر الصفة علی املوصوف 

ختصيص موصوف  والثاين خریأختصيص موصوف بصفة دون صفة  لاألو قسام فأربعة أ

 والرابع ٰاخر موصوف ختصيص صفة مبوصوف دون والثالث خریأبصفة مکان صفة 

 کل  ل من ضريبألو ا�لضرب  واملخاطبختصيص صفة مبوصوف مکان موصوف ٰاخر 

املخاطب  يأواحد من قصر املوصرف علی الصفة وقصر الصفة علی املوصوف 

خری وبتخصيص صفة مبوصوف دون موصوف أبتخصيص موصوف بصفة دون صفة 

موصوف واحد فقصر املوصوف علی  کة صفتني يفشر  يأ الشرکةمن يعتقد و هآخر 

 ذاهويسمی صفة واحدة فقصرت الصفة علی املوصوف  شرکة موصوفني يف أوالصفة 

صفة  شرکة موصوفني يف أوموصوف واحد  صفتني يف قصر إفراد لقطع شرکةالقصر 

 أوبتخصيص صفة مبوصوف مکان موصوف آخر  يأ الثايناملخاطب �لضرب وواحدة 

عکس احلکم  يأ من يعتقد العکسو هخری أبتخصيص موصوف بصفة مکان صفة 

 هثبتأعکس ما  هاملتکلم فاحتملت الشرکة من جانب املخاطب واعتقاد هثبتأ الذي

حدة فقصرت الصفة علی صفة وا ل حکم املخاطب شرکة موصوفني يفاملتکلم مث بد

شرکة  أوزيد  الشاعر عمرو الن أاعتقد املخاطب  إذازيد  الإشاعر  ما املوصوف حنو

اعتقد  إذام ئقا الإزيد  موصوف واحد فقصر املوصوف علی الصفة حنو ما صفتني يف

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

123

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

م لتبديل املتکل قلب قصرالقصر  ذاهويسمی  القيام املخاطب اتصاف زيد �لقعود دون

کان   يأ تعيني ذا قصرهويسمی  هو� عنداتس أواملخاطب �لکلية  هثبتأ الذياحلکم 

 زيد اعتقد املخاطب اتصاف إذاف�بت الواحد منهما  أيمل يعلم أن و  مرينأالرتدد بني 

ذا فهم فعني القيام �لقصر ئقا إال زيد ما فيقال ك�لقعود ولکن علی الش �لقيام أو

 ا عدم تنايفإفرادحال کون القصر  املوصوف علی الصفة وشرط قصرتعيني  قصر

 اعتقاد املخاطب اجتماع الوصفني يفعدم املنافاة بني الصفتني ليصح  يأ الوصفني

املوصوف علی الشاعرية والصفة املنفية  شاعر فقصر الإ زيد موصوف واحد مثال ما

الصفة �لنسبة  املوصوف يف منافاة بني الشاعرية والکتابة فحصر ال تکون کتابة مثال و

املوصوف علی الصفة حال کون القصر  قصرشرط والشاعرية  لی غريإلی الکتابة ال إ

 يف زيد ناهم فحصر ئقا الإزيد  ما حتقق املنافاة بني الوصفني حنو يأ هماقلبا حتقق تنافي

 �لقيام وحتققت املنافاة بني القيام والقعود زيد لی القعود قد اتصفإالقيام �لنسبة 

ا � وللقصر طرق متنافيني غري ن يکون الوصفان متنافيني أوأمن  عمأالتعيني  وقصر

قصر  يأ هقصر  يف كالعطف کقولمن الطرق  يأ امنهالکالم  القصر يف صلحي

 زيد کاتب بل شاعر ما کاتب أو زيد شاعر ال حنوإفرادا  املوصوف على الصفة

ما بل ئزيد قا ما قاعد أو م الئزيد قا حنو قلباوصوف على الصفة امل قصر يف كکقولو

 زيد شاعر ال حنوقلبا  الصفة علی املوصوف إفرادا أو يأ اهقصر  يف كکقولو قاعد

 كستثناء کقولاالو  يالنفمن الطرق للقصر  يأ اهعمرو شاعرا بل زيد ومن ما عمرو أو

 قصر يفو شاعر الإزيد  ما حنواملوصوف علی الصفة إفرادا  قصر أي هقصر  يف

الصفة علی  قصر أي هاقصر  يفو  مئقا الإزيد  ما حنوقلبا املوصوف علی الصفة 

 يف كإمنا کقولمن الطرق للقصر لفظ  يأ اهومن زيد الإشاعر  ماحنو املوصوف قلبا 
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قصر  يأ هقصر  يفو إمنا زيد کاتب حنوقصر املوصوف علی الصفة إفرادا  يأ هقصر 

  .مئزيد قا إمنا حنواملوصوف علی الصفة قلبا 
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إمنا حرم عليکم  لقول املفسرين الما و إ معىن هم زيد لتضمنئقا إمنا حنوا هقصر  يفو 

و املطابق لقراءة الرفع هال امليتة و إما حرم عليکم  ه�لنصب معنا )173(البقرة:امليتة 

 هلصحة انفصال الضمري مع هسوا ما ينفو  هبعد هإمنا إلثبات ما يذکر  لقول النحاةو 

ا هومن يمثل � أوأم حسا�أيدافع عن  : وإمنا الذمار احلاميد ئ� الذاالفرزدق أقال 

الطرق  هذهو  كمه� کفيت مأ ا حنوهقصر  يف� و أ ييممت حنو هقصر  يف كالتقدمي کقول

ول األ صل يفاألفداللة الرابع �لفحوی والباقية �لوضع و  هربعة ختتلف من وجو ألا

زيد  قيل إذاطناب کما اإل ةهلکرا الك إيرت  فالمر كما  يواملنف النص علی املثبت

زيد  ماهوعمرو وبکر فتقول في زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو يعلم النحو

  ... الباقية النص علی املثبت فقط ويف أو حنوه غري النحو اليعلم 

  

 لتضمن يأ هم زيد لتضمنئقا إمنا حنوالصفة علی املوصوف  يأ اهقصر  يف كکقولو

ال شاعر وما زيد  يأال کاتب إزيد  ما صل اجلمل املذکورة يکونأف الإ و ما معنیإمنا 

إمنا حرم عليکم امليتة  لقول املفسرينال بکر  يأزيد  الإم ئقا وما م ئقا الإال بکر  يأ

 الإ لتضمن إمنا معنی ما و ال امليتةإما حرم عليکم  همعنابنصب امليتة  يأ �لنصب

قراءة نصب امليتة  ا للفاعل فاملعنی يفکان حرم مبني  إذا يأ و املطابق لقراءة الرفعهو 

لقول ال إ إمنا معنی ما و لتضمنو کان حرم مبنيا للمفعول  إذامطابق لقراءة رفع امليتة 

سوی ما  يأ هسوا ما ينفو بعد إمنا  يأ هبعداملتکلم  هإمنا إلثبات ما يذکر لفظ  النحاة

 هنعسوی الکتابة  ما ينفإمنا زيد کاتب الکتابة لزيد و  يف فيثبت إمنا هاملتکلم بعد هيذکر 

مکن إتيان الضمري املتصل وجب أ إذامع إمنا واعلم أنه  أي هلصحة انفصال الضمري مع

ملوجب وموجبات الضمري املنفصل إما  الإلی الضمري املنفصل إ هنعتعدل  ال و هإتيان

ول مل ألااملوجب ف هوإما وجود فاصل بني الضمري املنفصل وبني عامل هعلی عامل هتقدمي
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

� أإمنا يقوم  نا حنوهذا صح إتيان الضمري املنفصل مع إمنا موجود وهل نا والثاينهحيصل 

و احلصر کما هفصل لغرض و  ه� فيقع بني الضمري وعاملأ الإيقوم  يکون ما هن معناأل

و همن الزود  دئ� الذاالفرزدق أقال  هشعر  يف استعمل الفرزدق ضمريا منفصال مع إمنا

 يمثل � أوأم حسا�أيدافع عن : وإمنا  رضالعِ  يأ مارالذِ من احلماية  يماحلاالطرد 

 هو ال غري هم حسا�أن املدافع عن أببيان  يمثل � أوأال إم حسا�أيدافع عن  ال هفمعنا

م �لضمري حسا�أدافع عن أإمنا  قول هميکن لو � عن يدافع أفصل الفرزدق ضمري 

ن ذا ليس مبقصود ألهم و هحساب غري أم ال حسا�أ هن املدافع عنأاملتکلم املتصل ببيان 

تقدمي ما  يأالتقدمي  من الطرق للقصر يأ اهومن هنا بيان املدافع ال املدافع عنهاملقصود 

 �أ فحصر �أ يمتيم حنوقصر املوصوف علی الصفة  يأ هقصر  يف كکقولخري أالت هحق

 كمه� کفيت مأ حنوقصر الصفة علی املوصوف  يأ اهقصر  يف كوکقول يمتيم علی

 يالنفالعطف و  يأ ربعةألاالطرق  هذهو مة علی ضمري التکلم هامل الکفاية يف فحصرت

فداللة الرابع  ه�عتبار عدة وجو  يأ هختتلف من وجو والتقدمي  ستثناء ولفظ إمنااإلو 

داللة الثالثة ووم الکالم يعلم صاحب الذوق استعمال التقدمي للحصر همبف يأ �لفحوی

 يأ ولاألالطريق  صل يفاألو ا ملعان تفيد احلصر هوضع قدن الواضع أل �لوضع الباقية

 قصر الصفة علی املوصوف أو يف احلکمُ  هثبت لألذی ا يأ النص علی املثبتالعطف 

قصر الصفة علی  املوصوف علی الصفة فتقول يف قصر يف هلغري  ثبت احلکمُ أ الذي

 الذيو زيد وعلی هالقيام و  هثبت لأ الذيعلی  عمرو فقد نصصتَ  املوصوف قام زيد ال

قاعد فقد  م الئقصر املوصوف علی الصفة زيد قا و عمرو وتقول يفهو  هعن القيام ينف

علی  يأ مر ي كماواملنف و القعودهو  هعن يو القيام واملنفهعلی املثبت لزيد و  نصصتَ 

 هاحلکم عن غري  ينف الذير الصفة علی املوصوف أو علی قص احلکم يف هعن ينف الذي

کثرة   هو طناباإلة هلکرا الإما هالنص علي كيرت  فالقصر املوصوف علی الصفة  يف
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زيد يعلم  زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو قيل إذاکما  ة املعاينلفاظ لقلاأل

 أو حنوه غري زيد يعلم النحو الذين املثالني ه يف يأ ماهالنحو وعمرو وبکر فتقول في

قصر املوصوف علی الصفة وزيد يعلم  العروض يف ال التصريف و زيد يعلم النحو ال يأ

الباقية النص الطرق الثالثة  ويفال بکر  عمرو و ی زيد يعلم النحو الأغري  النحو ال

زيد فقد  الإم ئقا علی املوصوف ما قصر الصفة يف الإ ما و فتقول يف علی املثبت فقط

و هو  هاحلکم عن ينف الذيعلی  و زيد ومل تنصهالقيام و  هثبت لأ الذيعلی  نصصتَ 

علی  م فقد نصصتَ ئقا الإزيد  قصر املوصوف علی الصفة ما تقول يفعمرو مثال و 

و القعود مثال هو  زيد عن يفن الذي شيءزيد ومل تنص علی ال وهو  هثبت احلکم لأ الذي

 تقول يفم و ئزيد قا قصر املوصوف إمنا ويف م زيدئقا قصر الصفة إمنا يف إمنا تقول يفو 

قصر املوصوف زيدا ضربت  يفعمرو و  ال يأ كمه� کفيت مأقصر الصفة  التقدمي يف

   .ال علی املثبتإا هص فيتن الطرق الثالثة ال نأ كر لهعمروا فقد ظ ال يأ
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ا وجيامع هغري با هيکون منفيا قبل ن الأ بال ياملنف ن شرطأل جيامع الثاين بال ال يفوالن

 ما غريهفي يالنف نوأل وعمر  ال تيينو �هو  يسيق ال ي� متيمأخريين فيقال إمنا األ

ن أ الثالث هشرط جمامعت يالسکاکو  وعمر  ال ئامتنع زيد عن ا� يقال کما  همصرح ب

  ... )36(األنعام: لذين يسمعونإمنا يستجيب ا ا �ملوصوف حنويکون الوصف خمتص ال

  

الفرق بني الطرق للقصر  هالثالث من وجو  هالوج يأ جيامع الثاين الالعاطفة  بال يالنفو 

ن أبال  ينف الذيشرط  يأ بال ياملنف ن شرطألستثناء اإلو  يجيامع النف بال ال يالنفن أ

 الإزيد  يصح ما ذا الوهل بغري ال بال يقبل املنف يأ اهغري با همنفيا قبلالکالم  يکون ال

نا همفقود  بال ياملنفمبا فشرط  يمنفکالم   هقبل "قاعد"بال  ياملنف نأل قاعد م الئقا

 وعمر  ال تيينو �هو  يسيق ال ي� متيمأإمنا  فيقالإمنا والتقدمي  يأ خرييناألوجيامع 

والتقدمي يستعمالن مع  بال بل إمنا ياملنفستثناء مع االو  ييستعمل النف الأنه  هفحاصل

 يبل النف ي�لنف يأ همصرح ب غري إمنا والتقدمي يف يأ ماهفي يالنف نوأل بال ياملنف

عن زيد ضمنا ال  يءا� يفوجد نف وعمر  ال ئامتنع زيد عن ا� يقال کمايکون ضمنا 

 هشرط جمامعت يالسکاکقال و زيد عن يءالصريح إثبات امتناع ا� هن معناصراحة أل

يکون الوصف خمتصا  ن الأمع إمنا بال العاطفة  يالنفشرط استعمال  يأ الثالث

لذين إمنا يستجيب ا حنودة �لقصر ئحتصل الفا ال هب اخمتصكان  نإه نأل �ملوصوف

ن يسمعون أللذين التجيب الذين يسمعون ال ان يقال إمنا يسأ ميتنع هفإن يسمعون

القيام ليس مما  إذ وعمر  ممن يسمع خبالف إمنا يقوم زيد ال الإتکون  ستجابة الاال

  .خيتص بزيد فقط
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 صل الثاينأقرب و أذا هو  هغري  حتسن يف کما  املختص حتسن يف ال رهالقا وقال عبد

 كلصاحب كخبالف الثالث کقول هاملخاطب وينکر  هلهمما جي هاستعمل ل يکون ما نأ

ينزل املعلوم  مصرا وقد هغري  هاعتقد إذازيد  الإو ه ما من بعيد يت شبحاأوقد ر 

(آل  رسول الإحممد  وما إفرادا حنو الثاين هفيستعمل لمناسب عتبار ول الهمنزلة ا�

م هنزل استعظام كاللی التربء من اهلإ اهيتعدا مقصور علی الرسالة ال يأ )144عمران:

العتقاد  )10(إبراهيم:بشر مثلنا  الإنتم أإن  قلبا حنوه أو م إ�همنزلة إنکار  كهال ه

 ماملخاطبني علی دعوی الرسالة وقوهلبشرا مع إصرار  يکون ن الرسول ال� لنيئالقا

 اله حيث يراد تبکيت من �ب جماراة اخلصم ليعثر )11(إبراهيم:مثلکم  بشر الإإن حنن 

  ... تسليم انتفاء الرسالةل

  

 املختصالوصف  يف مناإل بال العاطفة يالنفجمامعة  حتسن ال رهالقا عبد وقال

وصف الغري املختص ال يف يأ هغري  يفا�امعة  حتسن کما�ملوصوف حسنا کامال 

 بال النفيامعة جمکمال حسن   عدم اختصاص الوصف شرط يف نأواحلاصل �ملوصوف 

غري  يف يسمعون لذين المنا يستجيب الذين يسمعون ال ار فيصح إهالقا عبد عند مناإل

 ذاه يأقرب أذا هو وكل لفظ کل آية   احلسن الکامل يف يالقرآن يقتض نالقرآن أل

بتناء کالم الشيخ من املنع ال يالسکاک هلی الصواب مما قالإقرب أر هالقا عبد هقال الذي

ثبات اإلادة هوش يادة النفهعلی ش يثبات وکالم السکاکاإلادة هر علی شهالقا عبد

 استعمل يکون ما نأ يالنف الغالب يف يأ صل الثاينأو  يادة النفهمقدمة علی ش

 هنإمنا أل يأ خبالف الثالث هاملخاطب وينکر  هلهجياحلکم من  يأ مما هلناء ثستاال

 يت شبحاأوقد ر  كلصاحب كکقول هينکر  ال املخاطب و هيعلم الذييستعمل للحکم 

اعتقد  يأ مصرا هغري  هاعتقد إذاال زيد إو هما  من بعيدشخصا الباء بسکون 
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ستثناء يستعمالن االو  يفالنف هصر علی اعتقادأو  زيد غري�نه الشبح  ذلك كصاحب

احلکم مما  ذاهمصرا خبالف إمنا زيد عامل  هاملخاطب وينکر  هلهجي امم الذيإلثبات احلکم 

 جيعل احلکم املعلوم قد يأ ولهينزل املعلوم منزلة ا� وقد  هينکر  ال املخاطب و هيعلم

 يالنف يأ الثاين هفيستعمل لللمقام  مناسب أمر عتبارالول همرتبة احلکم ا� يف

م الصحابة  هاملخاطبون  يأ رسول الإوما حممد  إفرادا حنوقصر الستثناء حال کون االو 

يتعدی  ال يأ اهيتعدا مقصور علی الرسالة ال نه عليه الصالة والسالمکانوا عاملني بکو 

فمحمد وهو اخللود املوت  يأ كاللی التربء من اهلإالرسالة  عليه الصالة والسالمحممد 

عليه الصالة حممد  قصر نغري مقصور علی التربء من املوت أل عليه الصالة والسالم

 ون وصال النيبفهمي والصحابة کانوا كاللی التربء من اهلإضافة إلعلی الرسالة � والسالم

منزلة الصالة والسالم  هعلي كهال هم هنزل استعظاممرا عظيما أ عليه الصالة والسالم

ستثناء حال کون االو  ييستعمل النف وأالصالة والسالم  هعلي هالکه يأ هم إ�هإنکار 

 ن الرسول ال�م الکافرون هو لني ئبشر مثلنا العتقاد القا الإنتم أإن  قلبا حنوقصر ال

بني الرسالة والبشرية  لکون التنايف بشرا مع إصرار املخاطبني علی دعوی الرسالة يکون

لني للبشرية ئفنزل الکفار رسال قا ذلكلمنکرون  ال م بشرا ولون بکو�ئم والرسل قاهعند

ة ليس م مقصورون علی البشريأنت يأ بشر مثلنا نتم إالأإن منزلة املنکرين للبشرية وقالوا 

 مثلکم من �ب جماراة اخلصم بشر الإإن حنن  موقوهل اتدعو� اليتلکم وصف الرسالة 

إلسكات  هيراد تبکيتحيث و الزلة همن العثار  ليعثرالطريق  يف هجری مع خوذ منأم

علی الطريق  القول جواب للمعرتضني سلوکا ذاه يأ تسليم انتفاء الرسالةل الاخلصم 

 تقديرف هن يسلم دعواأيراد  ال و ليمکن إسکات اخلصم هيعرتضون سالکني علي الذي

 ما يفهاجتماع بين ال ادعوا املنافاة والتضاد بني البشرية والرسالة و لني قدئن القاأ :الؤ الس

م مقصورين بکو� اعرتفوا الرسل علی البشرية والرسل قد يأاملخاطبني  واقصر ففرد واحد 
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م هم سلموا انتفاء الرسالة عن�أمثلکم فک بشر علی البشرية حيث قالوا إن حنن إال

ذا هولکن  هننکر  م الن ما ادعيتم من کوننا بشرا مسلأ :فاجلواب للمعرتضني عن الرسل

م وإثبات البشرية بطريق هنفسثبتوا البشرية ألأ ذا قدهعلينا �لرسالة فل ن هللاأن ميميکن 

  . القصر ليکون علی وفق کالم اخلصم
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وقد ينزل  هعلي هققن تر أنت تريد أو  هب ويقر ذلكملن يعلم  كخو أو هإمنا  كکقولو 

إمنا حنن مصلحون  حنو الثالث هفيستعمل ل هور همنزلة املعلوم الدعاء ظ ولها�

تری  ا مباکدؤ م مهللرد علي )12(البقرة: م املفسدونهم إ� أال جاء ذلكول )11(البقرة:

إمنا  ا التعريض حنوهحسن مواقعأا احلکمان معا و هيعقل من هنأعلی العطف  إمنا ومزية

م ئاهم کالبهلهن الکفار من فرط جتعريض � هفإن )19(الرعد:لباب األ ر أولويتذک

يقع  مر يقع بني املبتدإ واخلرب علی ما القصر کما ا مثهکطمعة من مهالنظر منفطمع 

ستثناء وقل االداة أمع  هخر املقصور عليؤ ستثناء ياال يا ففمهالفعل والفاعل وغري  بني

ه الستلزام زيد عمروا الإضرب  وما عمروا زيد الإضرب  ما ما حنوحباهل ماهتقدمي

لی مقدر إيتوجه ستثناء املفرغ اال يف يالنف نأ اجلميع هووج اهقصر الصفة قبل متام

 شيء هأوجب من إذاف هصفت ويف هجنس عام مناسب للمستثنی يف هو مستثنی منه

لتباس ه لالعلی غري  هجيوز تقدمي ال و هعلي خر املقصورؤ إمنا ي ويف جاء القصر �ال

  ...ال العاطفة امتناع جمامعة إفادة القصرين ويف يفکإال   وغري

  

 هن جتعلأ يأ هعلي هققن تر أنت تريد أو  هب ويقر ذلكملن يعلم  كخو أو هإمنا  كکقولو 

ذا يعلم املخاطب هاملخاطب فل هينکر  يستعمل فيما ال "إمنا" نأل همشفقا ومتلطفا علي

 هخيأواملتکلم بطريق القصر �منا يريد الشفقة والرفقة من املخاطب علی  هب ويقر هخو أ هنأ

ول ها� ورهظ يأ هور همنزلة املعلوم الدعاء ظعند املخاطب  ولهينزل ا� وقد

ود هدعوی الي يأ إمنا حنن مصلحون حنو إمنا يأ الثالثمر األ ذاهل أي هل فيستعمل

نزيل تل يأ ذلكولم هنفسأول عند همر جمأم مفسدين ر وکو�همر ظاأم مصلحني بکو�

م هللرد علي يشعرون ولكن ال املفسدونم هم إ� ال� هللا جاءول منزلة املعلوم ها�

کيد وإصدار أية وتعريف اخلرب وضمري الفصل للتمساالمن ذکر اجلملة  تری ا مباکدؤ م
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 هنأعلی العطف  إمنا ومزية للتوبيخ "لکن" کيد �ن وذکرأمث الت هالکالم حبرف التنبي

احلکمان معا  "إمنا"م من هيف هنأعلی العطف  "إمنا"فضل  يأ ا احلکمان معاهيعقل من

 ثبات مثاإلأوال  هم منهيف هخبالف العطف فإن هعدا اعم يالنفثبات للمذکور و اإل يأ

إمنا يتذکر  حنوالتعريض  "إمنا" مواضع يأ اهحسن مواقعأو  قاعد م الئزيد قا حنو يالنف

 أي م فطمع النظرئاهم کالبهلهن الکفار من فرط جتعريض � هفإن لباباأل أولو

يقع بني املبتدإ  القصر کما مث مئاهمن الب يأ اهکطمعة منمن الکفار  يأ مهمن التأمل

من  امهالفعل والفاعل وغري  يقع بنيإضافيا  حقيقيا أو همن کون مر واخلرب علی ما

ريد أحتی لو  ستثناءاالداة أمع  هخر املقصور عليؤ ستثناء ياال يففمتعلقات الفعل 

 الإ أيستثناء االداة أمع  هاملقصور عليف زيد الإضرب عمروا  ما القصر علی الفاعل قيل

مع  هاملقصور عليف عمروا الإضرب زيد  ما ريد القصر علی املفعول قيلأ ولومؤخر  زيد

جيوز �لقلة  يأ 60ماحباهلما حال کو� ماهوقل تقدمي مؤخرعمروا  الإ أي ستثناءاال داةأ

 صورة القصر علی الفاعل أو ستثناء علی املقصور يفاالداة أمع  هتقدمي املقصور علي

زيد  الإضرب  وماعلى املفعول قصر الفاعل  يف عمروا زيد الإضرب  ما حنو املفعول

قصر الصفة اجلواز  هوجالستلزام  يأ هالستلزام على الفاعل قصر املفعول يف عمروا

املعنی عول ففعلى املالفاعل  قصر يف عمروا الإضرب زيد  ما قلت إذا كنأل اهقبل متام

عمروا زيد لزم ال إضرب  ما وقيل هعمرو ولو قدم املقصور علي الإمضروب زيد  يکون ما

 قلت ما إذاکذا هو زيد و ها بذکر الفاعل و ها إذ متامهو الضرب قبل متامهقصر الصفة و 

زيد  الإضارب عمرو  ما فاملعنی يکونقصر املفعول على الفاعل  يفزيد  الإضرب عمروا 

 هزيد عمروا لزم قصر الضرب قبل ذکر متعلق الإضرب  ما وقيل هقدم املقصور علي ولو

ستثناء قصرا بني املبتدإ االو  يإفادة النف ة يفالعل يأ اجلميع هووج رهو ظاهو  همفعول يأ
                                                 

  60 هو أن يلي املقصور عليه األداة.
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املستثنی  هحذف في الذي ستثناء املفرغاال يف يالنف نأا هواخلرب والفاعل واملفعول وغري 

ال إ نأل عام هو مستثنی منهلی مقدر إيتوجه حبسب العوامل  الإ بعد عرب ماأو 

 مناسب للمستثنی يف هول املستثنی وغري اعاما ليتن هخمرجا من ييقتض هوخراج و إلل

 ر يفن يقدالفاعلية �ك هصفة املستثنی من يأ هصفت ويف هاملستثنی منجنس  أي هجنس

 ما حنو يفة �ن يقدر كاملفعوليزيد و  الإ حدأما ضرب  أيأحد زيد  الإضرب  ما حنو

 هأوجب من إذاف ذلك وكاحلالية وغريجبة  الإلباسا  هما کسوت أيلباس جبة  الإ هکسوت

 "إمنا" ويفحصل القصر  يأ جاء القصر �ال شيء هثبت من املقدر املستثنی منأ يأ

ضرب زيد عمروا  خري تقول إمنااألو اجلزء ه هاملراد �ملقصور علي هخر املقصور عليؤ ي

 هال فيکون املقصور عليإمر الواقع بعد األ القصر يف خري مبنزلةاجلزء األ يفيکون القصر و 

 ه�منا علی غري  هجيوز تقدمي املقصور علي ال يأ هعلی غري  هجيوز تقدمي ال و هناعمروا 

 قلنا يف إذاضرب زيد عمروا فيکون القصر علی املفعول و  إمنا قلنا يف إذاف لتباسالل

فيکون القصر علی الفاعل فالتبس  "إمنا ضرب عمروا زيد"�منا  هتقدمي املقصور علي

سواء قصرا إفادة القصرين  کإال يف  غريلفظ و القصر علی املفعول �لقصر علی الفاعل

جيمع  ال العاطفة الإن  يأ العاطفة الامتناع جمامعة  ويفحقيقيا کان أو قصرا إضافيا 

 کاتب و شاعر ال زيد غري يصح ما ستثناء فالاالو  يجيمع مع النف اليضا کما أمع غري 

 العاطفة ال بال يالنفسبق من  لی ماإ هاجع لعلم علترت عمرو فل زيد ال ال ما شاعر غري

  .خلإ جيامع الثاين
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ا هکثرية منه  نواعأحاصل وقت الطلب و  طلبا استدعی مطلو� غري نشاء إن کاناال

 ليت الشباب يعود تقول ٰنیتميشرتط إمکان امل ال ليت و هواللفظ املوضوع ل التمين

 تيينلو � بلو حنوو  شفيع ن الأمن شفيع حيث يعلم  ل يله ل حنوقد يتمنی �و 

 أال ال وه حنو ن حروف التندمي والتحضيضأکي  �لنصب قال السکاک ينفتحدثَ 

ما هاملزيدتني لتضمينما  ما مرکبتني مع ال وهمنمأخوذة زة ولوال ولوما مهاء بقلب اهل

يف املضارع و  کرمت زيداأال ه التندمي حنو ياملاض يف هليتولد من معنی التمين

أحج  لعلي حنو ليت حكمىن بلعل فيعطى له وقد يتم ال تقومه التحضيض حنو

  ... لبعد املرجو عن احلصول لنصب� فأزوَرك

  

ليس  الذينفس الکالم  عينأ نشاءاالو ه هلی شروعإاملصنف ب هن يذاالٰ  الذيالباب 

 والنهي كاألمر و  نشاء علی قسمني  طليباإلن أ مر خارج مث اعلمأنية هللنسبة الذفيه 

 حال طلبا استدعی مطلو�نشاء اال إن کانفعال املدح والذم أفعال املقاربة و أک  طليب غري

کان حاصال وقت الطلب لزم طلب   إذان املطلوب أل حاصل وقت الطلب غري ونهک

و طلب ه التمين هنواعأمن  يأ اهکثرية من  نشاءاالنواع أ يأ هنواعأو  و عبثهاحلاصل و 

يشرتط  ال ليت و للتمين يأ هواللفظ املوضوع لعلی سبيل احملبة  شيءحصول ال

نت تعلم أو  ليت الشباب يعود تقولن أ كفيجوز ل "ليت"استعمال  يف تمٰنیإمکان املُ 

قد يتمنی  هنأل يالزم بليت  فقط غري التمينوصورة  يأ ميکن يف عود الشباب الن أ

لو  حنو لو قد يتمنی بلفظو هل شفيع ن الأمن شفيع حيث يعلم  ل يله ل حنو�

ن تضمر وتقدر بعد أن أل ن املوصول احلريفأ علی تقدير �لنصب ينفتحدثَ  تيين�

ن أک  يقال السکاکو والتمين يوالدعاء والرتج يهمر والناألالعرض و  عينأشياء الستة األ

مر أعلی  هثحلاحلروف املستعملة جلعل املخاطب �دما و  يأ حروف التندمي والتحضيض
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ما مرکبتني مع ال وما همن خرب كأنمأخوذة زة ولوال ولوما مهاء بقلب اهل أالال و ه حنو

ال مث هاحلقيقة کان  يف الأن أعلمت  ل وقدهخوذ�ن من أم أالال و ه يعين املزيدتني

ما مرکبتني مع ال وما املزيدتني خوذ�ن من لو حال کو�أزة ولوال ولوما ممهاء قلبت اهل

 يأ هليتولد من معنی التمينما مع ال وما هلتضمني لوال ولوما قبل ترکيب يأ ماهلتضمين

إحداث  ما معنی التمينهإن الغرض من تضمين يأ التندمي ياملاض يف معنی التمين

 يت� يحروف التحضيض مع املاض ناملضارع أل التحضيض يفو  ياملاض التندمي يف

وقته  ميكن الفعل اآلن يف �دما لفوات وقت الفعل ألنه ال جلعل املخاطب أيللتندمي 

للحث على الفعل  أي ومع املضارع للتحضيضحقيقة نعم ميكن متنيه لصريورته حماال 

ال ه"63املضارع التحضيض حنو يفو 62"کرمت زيداأال ه"61حنو إلمكان وجوده

أحج فأزوَرك  لعلي حنو حكم ليتللعل  أيوقد يتمىن بلعل فيعطى له 64"تقوم

  لبعد املرجو عن احلصول. أن ضمارإ جوا� للمضارع علی �لنصب 

  

  

  

  

 

  

                                                 

  61  أي قولك ملخاطبك بعد فوات إكرامه زيدا.

62  � � �� 
�

�� � ��� ��
�
  ؟� � �

  63  أي قولك يف حض املخاطب على القيام.

  �� �� � ��؟ �   64
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ين أوکم وکيف و  يأل وما ومن و همزة و اهل هلفاظ املوضوعة لاألام و هستفاال اهومن

 للتصور أو ؟مئزيد قاأو  ؟قام زيدأ كمزة لطلب التصديق کقولفاهل �نأٰنی ومتی و أو 

 زيدأ يقبح مل ذاوهل ؟الزق يف مأ كاخلابية دبس يفأو  ؟م عسلأ�ء اإل دبس يفأ كکقول

؟ زيدا ضربتأ يف کالفعل اهيلي ما وه ا� هعن لؤ واملس ؟عرفت عمرواأو  ؟مئقا

ل لطلب التصديق هو  ؟زيدا ضربتأ وکاملفعول يف؟ نت ضربت زيداأأ يف لفاعلوکا

ل ه وقبح ؟م عمروأل زيد قام ه امتنع ل عمرو قاعدهو  ؟ل قام زيده حنوفحسب 

ل زيدا ه بنفس الفعل دونحصول التصديق  يالتقدمي يستدع نأل ؟زيدا ضربت

  ... "زيدا" جلواز تقدير املفسر قبل ه؟ضربت

  

ل همزة و اهلام هستفالل يأ هلفاظ املوضوعة لاألام و هستفاال نواع الطليبأمن  يأ اهومن

لطلب  يأ مزة لطلب التصديق�ن فاهلأٰنی ومتی و أين و أوکم وکيف و  يأوما ومن و 

مزة لطلب اهل أو ؟مئزيد قاأو  ؟قام زيدأ كکقول  اهوقوع ال ذعان لوقوع النسبة أواإل

م أ�ء اإل يفالعنب  و شراب حلو متخذ من التمر أوه دبسأ كللتصور کقوليقان اإل

ذا مثال ه ؟الزق م يفأ كاخلابية دبس يفأو  هليإ ر املسنداملثال لطلب تصو  ذاه ؟عسل

زيد أ طلب تصور الفاعل يف يقبح مل مزة لطلب التصوراهل يء� يأ ذاوهللتصور املسند 

 لطلب ا�أل "له" خبالف ؟عمروا عرفتأ طلب تصور املفعول يقبح يف ملو ؟مئقا

 "له" التصديق بنفس الفعل فيکون ييقتض ؟عمروا عرفت له التصديق والتقدمي يف

  إذامزة کالفعل اهل ييل ما يأ اهيلي ما وهمزة �هل يأ ا� هل عنؤ واملساحلاصل  لطلب

  إذا لفاعلوکا هل عنؤ مس "ضربت"نا ه ؟ضربت زيداأ يفنفس الفعل  يف كکان الش

  إذا وکاملفعول "نت"أ هل عنؤ فاملس ؟نت ضربت زيداأأ يفنفس الفاعل  يف كکان الش

لطلب  لهو  "زيدا" هل عنؤ فاملس ؟زيدا ضربتأ يفنفس املضروب  کان الريب يف
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تدخل علی  ال "له"ن ذعان لوقوع النسبة فقط ألاإللطلب  يأ التصديق فحسب

ل هو  ؟ل قام زيده حنو تدخل علی النايف ال هوو  "قد" صل مبعنیاأل يف هنصال ألأ النايف

 ؟م عمروأل زيد قام هقول  امتنعا بطلب التصديق هالختصاص يأ ذاوهل ؟عمرو قاعد

التقدمي  نأل ؟ل زيدا ضربته وقبحلطلب التصور  لطلب التصديق ال "له" نأل

لطلب التصديق فيکون لطلب  أيضا "له"مث  حصول التصديق بنفس الفعل ييستدع

 مل يأ "زيدا" جلواز تقدير املفسر قبل ه؟ل زيدا ضربته دونصحيح  احلاصل وذا غري

ضربت زيدا  له هصلأجيوز ف "زيدا"ن تقدير املفسر قبل أل ه؟ل زيدا ضربتهيقبح 

   .ه؟ضربت
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 ؟ل زيد عرفه يقبح ن اله أويلزم كلذل ؟ل رجل عرفه  قبح يوجعل السکاک

ا لکثرة همزة قبلصل وترکت اهلاأل يف "قد" مبعنی "له" نما �هقبح هوعلل غري 

ل تضرب زيدا ه يصح ستقبال فالالختصص املضارع � يهام و هستفاال يف اهوقوع

ا � التصديق والختصاص ك؟خو أ وهتضرب زيدا و أ يصح کما كخو أو هو 

 ر کالفعلهظأزمانيا ه کون مزيد اختصاص مبا استقبال کان هل�الاملضارع  اهوختصيص

نتم أل هوف ؟ل تشکرونهف علی طلب الشکر من دلأ ؟نتم شاکرونأل هف کان ذاوهل

 هحبصول دل علی کمال العنايةأ معرض الثابت د يفسيتجد ما ن إبرازأل ؟تشکرون

ا همع هفرتک مزةدعی للفعل من اهلأ لهن أل للثبوت وإن کان ؟نتم شاکرونأفأ منو 

  ... ال من البليغإ ؟ل زيد منطلقه حيسن ال ذاوهل ذلكدل علی أ

  

عرف  ؟ل رجل عرفه صلأ هعند يأ كلذل ؟ل رجل عرفه قبح يوجعل السکاک

 ينا يقتضهفقدم للتخصيص والتقدمي  عرف الرجل بدل من الضمري يف نأعلی  رجل

ل ه يقبح ن الأ يالسکاک يأ هويلزماحلاصل  طلب زملالتصديق بنفس الفعل فحصول 

 يی يستدعحت هيکون للتخصيص عند ر املعرف الهسم الظااالن تقدمي أل ؟زيد عرف

غري  يأ هوعلل غري املثل قبيح �مجاع النحاة  ذاهن أحصول التصديق بنفس الفعل مع 

 "له"ن � ؟ل زيد عرفهل رجل عرف و هقبح املثالني املذکورين  يأ ماهقبح يالسکاک

 تدخل کذا الهالفعل  تدخل علی غري ال "قد"ن أوعلمت  صلاأل يف أهل "قد" مبعنی

 علی غري له اجلملة فعل وجاز حبکم الوضع دخول مل يکن يف إذاالفعل  علی غري له

 اهلکثرة وقوع "له" قبل يأ اهمزة قبلوترکت اهلاجلملة فعل  کان يف  إذاالفعل بقبح 

ل هيصح  ستقبال فالالختصص املضارع � "له" يأ يهام و هستفاال يفا استعماهل يأ

تضرب زيدا أ يصح کماالعرف  بناءعلی  لااحل زمان هن فيأل كخو أو هتضرب زيدا و 
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 �ل يأ ا� التصديق والختصاص ستقبالالاملضارع �ختصص  ال"أ"  نأل ك؟خو أ وهو 

 مزيد اختصاص مبال هل يأ استقبال کان هل�الاملضارع  "له" ختصيص يأ اهوختصيص

 هسم فإناالوم الفعل خبالف هن الزمان جزء من مفأل ر کالفعلهظأزمانيا  هکونموصولة 

ا هملزيد اختصاص ستقبالالاملضارع � "له"ما ختصيص أيدل علی الزمان �لعارضة و 

و هن التصديق ا �لفعل ألهل لطلب التصديق فقط ملزيد اختصاصهوکون  ره�لفعل ظا

 ال فعال واألمدلوالت  يه اليت لی املعاينإان ها يتوجمهو  يالنف احلکم �لثبوت أو

ل مزيد اختصاص �لفعل هل يأ ذاوهل مساءاألمدلوالت  يه اليتلی الذوات إان هيتوج

نتم أل هوف ؟ل تشکرونهف علی طلب الشکر من دلأ ؟شاکروننتم أل هکان ف

 هحبصول دل علی کمال العنايةأ معرض الثابت يف سيتجدد مان إبراز أل ؟تشکرون

مر الثابت الغري املقيد بزمن األصورة  ستقبال يفاالبزمان  هيتقيد وجود ار ماهظألن إ أي

لفاظ األ ويفمعرض املوجود  سيوجد يف ماحبصول تمام هاالکمال أدل على   ستقبالاال

نتم أل هوف؟ ل تشکرونهفمن علی طلب الشکر  دلأ ؟نتم شاکرونأل هلة فهالس

الزمان  ن علی طلب الشکر يفيدال ألنه يدل على طلب الشكر مطلقا وأ�ما ؟تشکرون

مر مقيد �لزمان أقوی من طلب حصول أمطلق  مرأطلب حصول و  ستقبالالاملقيد �

 ؟نتم شاکرونأفأ وإن کانيضا أ ؟فتشکرونأو  ؟فانتم تشکرونأو  ؟نتم شاکرونأفأ منو 

ألن  مزةقوی طلبا للفعل من اهلأ "له" يأ مزةدعی للفعل من اهلأ "له"ن أل للثبوت

دل أا همع هفرتک التصديق كليهماصديق فقط واهلمزة لطلب التصور و لطلب الت "هل"

 هيتقيد وجود صول ماحبتمام هاالدل علی کمال أ "له"فذکر الفعل مع  يأ ذلكعلی 

صل األن العدول من مزة ألمن ذکر الفعل مع اهلمعرض املوجود  يفستقبال االبزمن 

 نکتة سوی طلب الشکر يف ال ة طلب الشکر ولی قو إرة شااإل يهنکتة و  يأ ييقتض

ال إ ؟ل زيد منطلقه حيسن القوی طلبا للفعل أ "له"ن أل يأ ذاوهل ؟فانتم شاکرونأ
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و الداللة علی الثبوت هيقصد الغرض و  هنأل فقط ذا من البليغهيصح  يأ من البليغ

   ه.مثل يف ةبالغالالبليغ النتفاء  خبالف غري معرض الوجود احلايل سيوجد يف إبراز ماو 
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 ؟ل احلرکة موجودةه کقولنا  شيءا وجود اليطلب � اليت يهقسمان بسيطة و  يهو 

 والباقية ؟مةئل احلرکة داهکقولنا   شيءل شيءا وجود يطلب � اليت يهومرکبة و 

ی  ية املسمهما أو ؟سم کقولنا ما العنقاءااللتصور فقط قيل فيطلب مبا شرح اطلب ل

 يص لذومبن العارض املشخ ماهالرتتيب بين يف ل البسيطةه تقعو  ؟ما احلرکة کقولنا

 يأ ك؟عند ما تقولل مبا عن اجلنس ئيس يوقال السکاک ؟الدار من يف کقولنا العلم

 ؟ما زيد عن الوصف تقول أو هکتاب وحنو   هوجواب ك؟شياء عنداألجناس أ أي

هو بشر أ يأ ؟يلئالعلم تقول من جرب  يمبن عن اجلنس من ذو و  هالکرمي وحنو  هوجواب

 يأ ما حنوهمر يعمأ املتشارکني يف حدبه أمييز  اعم ينظر و� هوفي ؟م جينأ كم ملأ

 سل بين صحاب حممد وبکم عن العدد حنوأم أحنن أ يأ  )73(مرمي: مقاما الفريقني خري

ين عن املکان ومبٰتی وبکيف عن احلال و� )211(البقرة: م من آية بينةهيل کم ٰاتينائسراإ

�ن يوم أ مواضع التفخيم مثل يف املستقبل قيل ويستعمل �ن عنعن الزمان و�

 تمئٰنی شأتوا حرثکم أف کيف حنو تستعمل �رة مبعنی ٰنیأو  )12(الذار�ت: ؟الدين

  ... )37(آل عمران: ؟ذاه كٰنی لأ حنو ينأمن  خری مبعنیأو  )223(البقرة:

  

 هأو ال وجود شيءا وجود اليطلب � اليت يهقسمان بسيطة و ا هل "له" يأ يهو 

 شيءا وجود يطلب � اليت يهومرکبة و  ؟موجودة أو ال ل احلرکة موجودةه کقولنا

نا يطلب وجود الدوام ه ؟أو ال دائمة مةئل احلرکة داه کقولناأو ال وجوده  شيءل

 طلبلمساء أا هالتسعة وکل يهو ام هستفااللفاظ أمن  والباقيةأو ال وجوده هلا للحرکة 

 بينيسم وتاالشرح  هن املطلوب فيأل سمااللتصور فقط قيل فيطلب مبا شرح �يقان اإل

أول الزمان  ر عجيب کانت يفئطا يأر هشأفيجاب بلفظ  ؟ما العنقاء کقولنا هومهمف

ية املسمی  هما يطلب مبا أوم ها بدعاء نبيهم مث قطع نسلهطفال فتخطفألی إ يت�
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الرتتيب  يف ل البسيطةه تقعو  ؟اللفظ ذاهما حقيقة مسمی  يأ ؟ما احلرکة کقولنا

أن مقتضى الرتتيب  يعين يةهاب امللاليت لط "ما"سم وااللشرح اليت  "ما"بني  يأ ماهبين

وجود املفهوم  مثسم " اليت لشرح االما"وهو مطلب سم االشرح أوال يطلب الطبعي أن 

يطلب و اليت لطلب املاهية "ما"املاهية وهو مطلب يف نفسه وهو مطلب هل البسيطة مث 

فيجاب بزيد  ؟الدار من يف کقولنا هفيفيد تعين العلم يص لذالعارض املشخمر األ مبن

 يأ عندك؟ ما عن اجلنس تقول يسئل مبا يوقال السکاک هوتعين همثال فيفيد تشخص

 ما عن الوصف تقولل مبا ئيس وحنوه أو کتاب أجناس األشياء عندك؟ وجوابه يأ

 ؟يلئالعلم تقول من جرب  يمبن عن اجلنس من ذو ل ئيسو هالکرمي وحنو  هوجواب ؟زيد

جواب كون ال عن اجلنس و ؤ لس "ما"ن أ يف يأ  هوفي ؟م جينأ كم ملهو أبشر أ يأ

يفيد  کذا کذا مبا  ي�لوح يت� كيل ملئصل جرب األ يف هن جوابأل نظر اكمل ؟يلئمن جرب 

حد املميز األيعم  يأ ماهمر يعمأ  يفحد املتشارکنيأمييز  اعم ي�يطلب وه تشخص

منون ؤ فامل صحاب حممدأم أحنن أ يأمقاما  الفريقني خري يأ حنوواملتشارکني الباقية 

صحاب أو کون هخر و اآلا عن مهحدأ مييز الوا عمأقية وسيالفر  الکافرون قد اشرتکا يفو 

لطلب  م من آية بينةهيل کم ٰاتينائاسرا سل بين بکم عن العدد حنويطلب وحممد 

کيف  حنو بکيف عن احلاليطلب وم ثالثني أعشرين أم هتينااٰ کم آية   يأ�ت اآلد عد

موضع  يأ يف يأ ؟نتأين أ حنو ين عن املکان�يطلب و ك؟کيف حال  يأ ؟نتأ

لی إب هوقت ذ يأ يف يأ ؟لی السوقإب همٰتی ذ حنو مبٰتی عن الزمانيطلب و ؟نتأ

 يأ مواضع التفخيم يف �نأ املستقبل قيل ويستعملالزمان  �ن عن�يطلب و ؟السوق

تستعمل  ٰنیأو  ؟يوم الدين �نأ مثل هوعظمت شيءا جاللة الهقصدت في اليتاملواضع 

ٰنی أوتم ئتوا حرثکم کيف شأف يأ تمئٰنی شأتوا حرثکم أف حنو کيف �رة مبعنی

   ؟.ذاه كين حصل لأمن  يأ ؟ذاه كٰنی لأ ين حنوأخری مبعنی من أتستعمل �رة 
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کم  ستبطاء حنواالک  ستفهاماال يف غري ما تستعملاکثري  الکلمات هذهمث إن 

 حنو علی الضالل هکالتنبيو  )20(النمل: دهدری اهلأ ال يل ما والتعجب حنو ك؟دعوت

 إذا ؟دب فال�ؤ  أأمل دباأل يءملن يس كکالوعيد کقولو  )26(التكوير: ؟بونهين تذأف

  ةمز اهل هب وکالتقرير �يالء املقرر ؟نتم مسلمونأل هف مر حنوألاوک ذلكعلم املخاطب 

 وأغري هللا أختذ وليا؟ )40(األنعام: ؟تدعون غري هللاأ حنو ذلكک إلنکارامر و  کما

نكار النفي ن إألعبده کاف   هللا يأ )36(الزمر: هبکاف عبد ليس هللاأ هومن )14(األنعام:

 ال يالنف هدخل مبا للتقريره في ةمز مراد من قال إن اهل ذاهإثبات و  يالنف ينفله و  نفي

 ملن يردد ؟م عمرواأزيدا ضربت أ حنو يهخری و أ ةوإلنکار الفعل صور  ي�لنف

 ك؟عصيت ربأ ن يکون حنوأ يکان ينبغ ما أيللتوبيخ  نکار إمااإلما و هبين الضرب

صفاکم ربکم أفأ مل يکن حنو يأللتکذيب  أو ك؟رب يتعصأ ن يکون حنوأ يالينبغ أو

 كمر � كتصالأ حنو کمهکالتو  )28(هود: اهنلزمکمو أ يکون حنو ال أو )4:اإلسراء( �لبنني

ابن عباس  ةکقراء ويلهوکالت ؟ذاهمن  حنو وکالتحقري )87(هود: �ؤ يعبد آ� ما كن نرت أ

بلفظ  ؟ن فرعونمَ  ٬نيهملايل من العذاب ائسر إ ولقد جنينا بين هعن هللا يرض

ستبعاد كاالو  )31(الدخان:کان عاليا من املسرفني ه  إن قال ذاام ورفع فرعون وهلهستفاال

  ... )14 ,13(الدخان: هتولوا عنرسول مبني مث م هوقد جاء م الذکریهلٰنی أ حنو

  

 يأ ستبطاءاالک  ستفهاماال غري يف تستعمل کثرياماامية هستفاال الکلمات هذهإن  مث

ام هنا استفهفليس  65ك؟حنوکم دعوتاجلواب  املخاطب يف أبطأف هملخاطب دعوت كقول

 ال يل ما والتعجب حنواجلواب  يف ؤهببط هاملتکلم من عدد الدعوة بل املقصود إعالم

                                                 
  � � � � ��� ����� �؟ 65
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 همکان همل يبصر  فما هال �ذنإيغيب عن سليمان  الكان د  هدن اهلأل ؟دهدری اهلأ

املتکلم  هتنبي يأ علی الضالل هکالتنبيو  هإ� هعدم إبصار  يف هتعجب من حال نفس

م بل هبهذماما عن هفليس القصد استف ؟بونهين تذأف حنواملخاطب علی الضالل 

علم  إذا ؟دب فال�ؤ  أأمل دباأل يءملن يس كکالوعيد کقولو م علی ضالهل هالتنبي

نتم أل هف حنو مرألاوک هوم منهمف دبت فال� فمعنی الوعيدأ كإن يأ ذلكاملخاطب 

 ةمز إن اهل يأ مر کما  ةمز اهل هب �يالء املقررمتلبسا  وکالتقريرسلموا أ مبعنی ؟مسلمون

 مرألقرار �اإللی إإلجلاء املخاطب  حال كون التقريرللتقرير  يت� ام وقدهستفالل يت� قد

ن أالفعل من املخاطب فرتيد  ذلكن يکون السامع منکرا لوقوع أغراض کاأللغرض من 

بعد  هب املقرر يذکر أي ةمز اهل هب املقرر ويلي ستفهاممن غري قصد حلقيقة اال همن هتسمع

 يف ؟ضربتزيدا أو  الفاعل يف ؟نت ضربتأأالفعل و  يف ؟ضربت زيداأ تقولفة مز اهل

 يأ ةمز کإيالء املنکر اهل أي ذلكک  مرإلنكار األ أي لإلنکار ةمز اهل يتاملفعول وقد �

کون  لإلنکار واملنکر ةمز نا اهله أغري هللا أختذ وليا؟و  ؟تدعون غري هللاأ حنوا املنکر هيلي

 ليس هللاأ ةياآل هذهلإلنکار  ةمز اهل ئمن جم يأ هومن اهللا ولي  واختاذ غريهللا املدعو غري

 يالنف ينفو للنفي  أي له نكار النفي نفين إألفقط  عبدهکاف   هللا يأ هبکاف عبد

لإلقرار  ةمز اهل يءجم يأ ذاهو  ينکار اإلام هستفاال همث دخل علي يللنف ليس نأل إثبات

 ليس هللاأ يأ هفي ةمز مراد من قال إن اهل ةمز اهل به متلبسا �يالء املقرر هحال کون

 يأکاف   هللا وهو  يالنف هدخل مباقرار اإلحلمل املخاطب علی  يأ للتقرير هبکاف عبد

 ن التقرير الأل بکاف ليس هللا وهو  ي�لنفلإلقرار  ال کاف  هللا محل املخاطب علی إقرار

احلکم  ذلكبل مبا يعرف املخاطب من  ةمز اهل هدخلت علي الذين يکون �حلکم أجيب 

 ملن يردد ؟م عمرواأزيدا ضربت أ حنو يهخری و أ ةوإلنکار الفعل صور إثبا� أو نفيا 

املخاطب عدم تعلق الضرب  ويعتقد زيد وعمرو بني يأ ماهالضرب بين كيش يأ
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ما و املفعوالن من حيث کو�هن املنکر صال ألأ هنفيت ما وقد� هنکرت تعلقأ إذاا فمهبغري 

 احملل يونف هما حمل�يستلزم إنکار الفعل أل ةاحليثي هذها من مهمتعلقني للفعل فإن إنکار 

 هذا ن يکونأ يکان ينبغ النافيةما  أيللتوبيخ يکون  نکار إمااإلو  احلال ييستلزم نف

 ك؟عصيت ربأ حنونبغاء ألن املنفي هنا هو اال مر واقع يف املاضيكان التوبيخ على أ  إذا

 ال أو لك أن تعصيه ما كان ينبغي أي ك؟عصيت ربأ قولك ملن صدر منه عصيان أي

 حنواملستقبل  مر خيف وقوعه يفكان اإلنكار للتوبيخ على أ  إذا ذاه ن يکونأ يينبغ

نکار اإل أو يتاآلالزمان  يفمنك ن يتحقق العصيان أ يينبغ ال يأ ك؟رب يتعصأ

مل خيصصکم ربکم  يأ 66صفاکم ربکم �لبننيأفأ حنو مل يکن يأ يف املاضي للتکذيب

سبحانه عن الولد مطلقا  ليهاهذه الدعوى لتع يف ونفسه �لبنات بل أنتم كاذبون�لبنني 

على فعل حصل  ا قالوه ألن التوبيخ بصيغة املاضيفليس املراد توبيخهم بل تكذيبهم فيم

کم علی قبول كرهنأ يأ اهنلزمکمو أ حنو اليکون أياملستقبل  يف أومن املخاطب 

 قبول احلجة ال األمة وعلى  اهلدايةكون منا إلزام ي ؟ فالاملستقبل يف ةاحلج أو ةداياهل

 ةيأآل �ؤ يعبد آ� ما كن نرت أ كمر � كتصالأ حنوزاء هستاالو  ةو السخريه کمهکالتو 

م فقصدوا بقوهل تضاحکوا ييصل هرأو  إذاعليه السالم عن کفار قوم شعيب  قوال يحتک

 شيءجعل ال يأ وکالتحقريستفهام حقيقة اال الالسالم  هزاء لشعيب عليهواست ةسخري

ابن عباس  ةکقراءوالتخويف  ويلهوکالت هتعرف كنأمع  هنأحتقريا لش ؟ذاهمن  حنوحقريا 

بلفظ  ؟ن فرعونمَ  ٬نيهملايل من العذاب ائسر إ ولقد جنينا بين هعن هللا يرض

 هإن قال ويلهللت يأذا وهل ستفهامية خربهعلى أنه مبتدأ ومن اال ام ورفع فرعونهستفاال

                                                 

  66 هذا القول ملن اعتقد أن املالئكة بنات هللا وأن هللا خصنا �لذكور وخص نفسه �لبنات.
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م ٰنی هلأ حنوبعيدا  شيءال عد يأ 67ستبعادكاالکان عاليا من املسرفني و فرعون  يأ

م رسول مبني هوقد جاء ؟ميان عند نزول العذاباإلم هين وکيف ينفعأمن  يأ الذکری

  .همث تولوا عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
يف زمن  يءستبطاء متعلقه متوقع غري أنه بطستبعاد متعلقه غري متوقع واالاال ستبطاء أن االالفرق بينه وبني 67

   انتظاره.
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کرم أ ا حنوهوغري  ليحضر زيد �لالم حنو ةمن املقرتن هن صيغتأر هظاألمر و األ اهومن

 ذلكی لإا هم عند مساعهلطلب الفعل استعالء لتبادر الف ةموضوع عمروا ورويد بکرا

 حنو ديدهوکالت ابن سريين جالس احلسن أو حنوة �حاإلکه  لغري  تستعمل املعنی وقد

 وکالتخيري )23البقرة:( همن مثل ةتوا بسور أف حنو وکالتعجيز )40(فصلت:تم ئش اعملوا ما

 حنو ةاناإلهوک )65(البقرة: نيئخاس ةکونوا قرد حنو كالتسخري أو كذا أو ذاهافعل  حنو

 )16(الطور:تصربوا  ال وأفاصربوا  حنوة وکالتسوي )50:اإلسراء( ة أو حديداکونوا حجار 

 اغفريل رب وکالدعاء حنو ياجنلأال  ا الليل الطويلهيأ الأع  حنو وکالتمين

قال مر األستعالء والتضرع مث االافعل بدون ة رتب كوياملن يس كلتماس کقولاالوک

بعد  شيءمر باألم عند همن الطلب ولتبادر الف رهالظاه نالفور أل هحق يالسکاک

 هول يها النهنظر ومنه وفي يالرتاخ ةول دون اجلمع وإراداأل لی تغيريإ همر خبالفاأل

 قدستعالء و اال مر يفاألک وهتفعل و  ال كحنو قول يف ةاجلازم ال وهحرف واحد و 

متتثل  ال ك مر أتثل مي لعبد ال كکقول ديدهکالت  كالرت  الکف أو طلب غري يستعمل يف

 هرزقأإن  يأ هنفقأ االم ليت يل كکقول اهجيوز تقدير الشرط بعدة ربعاأل هذهو  يمر أ

تشتم يکن خريا  ال و إن تکرمين يأ كکرمأ کرمينأو  هعرفنيتُ  إن يأ كزر أ كين بيتأو 

 إن تنزل يأفتصيب خريا ال تنزل بنا أ كما العرض کقولأتشتم و  إن ال يأ كل

  ... امهستفاالمن فمولد 

 

مر ما يدل األ ةاملراد بصيغ يأ هن صيغتأر هظاألمر و األنواع الطلب أمن  يأ اهومن

 معان تستعمل يف هستعالء وصيغتاال هةفعال علی ج علی طلب فعل سواء کان امسا أو

األصوليني اختلفوا يف وحاصله أن عشرين معىن ذكرها أهل األصول ستة و  أي ةخمتلف

وضعت له صيغة األمر فقيل وضعت للوجوب فقط وهو مذهب  الذي املعىن احلقيقي
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الندب وهو جمرد كون وقيل للقدر املشرتك بني الوجوب و اجلمهور وقيل للندب فقط 

مشرتكة بينهما  املشرتك املعنوي وقيل هيمن قبيل  ستعالء فهيالطلب على جهة اال

مشرتكة بني الوجوب  لكل منهما استقالال وقيل أيضا هيضعت اشرتاكا لفظيا �ن و 

وذكر الفعل  املشرتك بني الثالثة وهو اإلذن يفموضوعة للقدر  اإل�حة وقيل هيوالندب و 

صيغة األمر  يأ �لالم ةمن املقرتن هن صيغتأر هظاأل فقالبعضا منها  املصنف فيما �يت

وصيغة األمر نا هفطلب احلضور من زيد  ليحضر زيد حنو هاعلی صدر  الالم يدخل

غري المر األ ةذا مثال لصيغه کرم عمرواأ حنو�لالم  ةاملقرتنغري  يأ اهوغري م مقرتنة �لال

ذا تعريف ه مثلوقد صدق علی  مراألذا اسم مبعنی فعل ه ورويد بکرا �لالم ةاملقرتن

مساع  أي اهعند مساع مهلطلب الفعل استعالء لتبادر الف ةموضوعرويد  يأ هنألمر األ

لی طلب الفعل علی إ "رويد"عند مساع  ذهنلسبق ال يأ املعنی ذلكی لإالصيغة 

 ةفيکون ص قد هنأو  "لهمأ"علی الفتح مبعنی  اسم فعل مبين "رويد"ن أستعالء واعلم اال

وقد يکون ودا مر  أيسر سريا رويدا حينئذ مبعىن اسم املفعول حنو  "رويدا"ملصدر فيكون 

 تستعمل وقد هاتني احلالتني ليس اسم فعل ودين وهو يفمر  أي سريوا رويدا حنوال اح

 عد يأ ة�حاإلک  خریاأل للمعاين أياستعالء طلب الفعل  لغري يأ هلغري مر األ ةصيغ

مع  ةفجعل املتکلم للمخاطب جمالس جالس احلسن أو ابن سريين حنومباحا  شيءال

 يأديد هوکالتجيالس أحدا منهما أصال  الجيوز له أن  فالما مباحا يهکل ا أومهحدأ

تم ئاعملوا ما ش حنوديد هتضاد بني الطلب والت ةتکون نسب ةنذار والتخويف والعالقاإل

 الطلب يف نالتضاد أل ةبني الطلب والتعجيز نسب ةار العجز والعالقهإظ يأ وکالتعجيز

جعل  يأ وکالتخيري همن مثل ةتوا بسور أف حنو املستحيالت املمکنات والتعجيز يف

ستهزاء االو السخرية  أيكالتسخري و  كذا أو ذاهافعل  حنومرين األارا بني تخماملخاطب 

ة أو کونوا حجار  حنو ةاناإلهوکمطرودين  يأ نيئخاس ةکونوا قرد حنوملخاطب �
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 ةم قردصريور�املثالني املذکورين  ن يطلب من املخاطبني يفأليس الغرض  هنأاعلم  حديدا

 ةم قردصريور� يأري حيصل الفعل سخالت ولکن يف ذلكم علی لعدم قدر� ةحجار  أو

خري سمر والتاألبني  ةم والعالق� ةالقدر والعظم ةحيصل إذ املقصود قل ال ةاناإله ويف

 ةإلزام الذل ةاناإلهري و سخوالت همور بأإلزام امل مراأل إنفلزام اإلمطلق  هي ةاناإلهو 

 الصرب و يأ تصربوا ال وأفاصربوا  حنو سواء هأو عدم فعل املأمور به فعل يأ ةوکالتسوي

 ةالتسوي فالطلب إلزاما خبال يف نتضاد أل ةبني الطلب والتسوي ةوالعالق الصرب سواء غري

 يف املمکنات والتمين الطلب يف نأل بني الطلب والتمين ةتتحقق التضاد عالق وکالتمين

و هو جنالء االمن  ياجنلأال  هال حرف التنبيأا الليل الطويل هيأ الأع  حنواملستحيالت 

عالقة التضاد  ةنسب رب اغفريل حنوالطلب علی سبيل التضرع  يأوکالدعاء نکشاف اال

 كلتماس کقولاالوک الدعاء ع يفالطلب والتضر  ستعالء يفاالن بني الطلب والدعاء أل

 التضرع بدونومر األاحرتازا عن  ستعالءاالافعل بدون  كعلی زعم ةرتب كوياملن يس

 ن يطلبأمر األ يف احلق يأ الفور هحق يمر قال السکاکاألمث  احرتازا عن الدعاء

من الطلب  رهالظا هب مورأوجوب تعجيل امل يأ هنألأول وقت  الفعل علی الفور يف

ذلك بضد  مراأل بعد يأ همر خبالفاألبعد  شيءمر باألم عند هلتبادر الف هتعجيلو

اجلمع بني  ةإراد من غري يأ يالرتاخ ةول دون اجلمع وإراداألمر األ لی تغيريإ شيءال

قم أوال  هقال لعبد إذان املولی أاملثال  ذاهم من هفافما هبين يالرتاخو  الثاينول و األمر األ

مر األن ألی إم هن يقوم العبد فيبادر الفأاضطجع حتی املساء قبل  همث قال ل

ن حصول أمر �لقيام فعلم األ ضطجاع تغيريالمر �األمر �لقيام فاأل ضطجاع غريال�

 يضطجاع مع تراخاالالقيام کان مطلو� علی الفور ومل يرد املولی اجلمع بني القيام و 

 ةن الفوريأل نظر يکما قال السکاک  ةمر الفورياألاقتضاء  يف يأ هوفيخر اآلا عن مهحدأ

ضطجاع االحصول  يتقتض يوهحتی املساء  ةاملثال املذکور والقرين يف رينةوم من القهمف
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 اهومن ةم الفوريهلعدم ف ؟ييب السکاکماذا جي ينةعلی الفور وعند خلو املقام عن القر 

 يأ هولستعالء اال هو طلب الکف عن الفعل علی وجه يهالننواع الطلب أمن  يأ

 ال كحنو قول يفللفعل املضارع  ةاجلازم الرف احل ذلك يأ وهحرف واحد و  يهللن

مر وطلب األ قد طلب الفعل استعالء يف أي ستعالءاال مر يفاألک يهالن يأ وهو  تفعل

عند طلب الکف  غري يف يهالن يستعمل وقد يهالن عن الفعل استعالء يف الکف

ن مقتضی أ م يفهخر الختالفاآلالبعض  نفس الفعل فقط عند كتر  يأ كالرت  أوالبعض 

 ترك نفس الفعل فقطه أو ضدادأحد شتغال �کف النفس عن الفعل �ال يهالن

 ال كمر أيعمل  ال يأ كمر أتثل مي لعبد ال كکقول نذار والتخويفاإل يأ ديدهکالت

جيوز تقدير الشرط  يهمر والناألام و هستفاالو  التمين يأ ةربعاأل هذهو  يمر أمتتثل 

 هنفقأ هرزقأإن  يأ هنفقأ االم ليت يل التمين يف كکقول ةربعاأل هذه بعد يأ اهبعد

إن  يأ كکرمأ کرمينأمر األ يفو كزر أ هعرفنيتُ  إن يأ كزر أ كين بيتأام هستفاال يفو

ما أو  كيکن خريا لتشتم  إن ال يأ كتشتم يکن خريا ل ال يهالن يفو كکرمأ تکرمين

 بغري هکيد والعرض طلبمع حث و� شيءو طلب الهو  ضيحضو مقابل الته العرض

فمولد  68فتصيب خريا إن تنزل يأال تنزل بنا فتصيب خريا أ كکقولکيد حث و�

ام قد دخلت علی فعل هستفالل هفي ةمز ن اهلمستقال أل شيئاذا ليس ه امهستفاالمن 

للعلم بعدم النزول فحمل على اإلنكار ام هستفاال ةعلی حقيق ةمز جيوز محل اهل ال يمنف

   .طلبه منهد منه عرض النزول على املخاطب و لعدم النزول فتول

 

 

                                                 
68  � �� �� ����  ��� ٓ���� �  ��� ٓ� ���

�
� �� ����۔� � �ٓ �  
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النداء  اهحبق ومنا وليرادوا أإن  يأ )9(الشورى: و الويله فا� حنو ةبقرينا هغري  وجيوز يف

مظلوم  يتظلم � كقبل عليأملن  كقول غراء يفاإلکه  معنا غري يفه تستعمل صيغت وقد

متخصصا من بني الرجال مث اخلرب  يأا الرجل هيأ� افعل کذا أ مقوهل ختصاص يفاالو 

مر والدعاء  کماه  وقوع حلرص يفار اهإلظ أول ؤ نشاء إما للتفااالموقع  قد يقع

حلمل املخاطب  أو مراأل ةحرتاز عن صور لال أو ماهمن البليغ حيتمل ياملاض ةبصيغ

  کاخلرب يف نشاءاال ه:تنبي ن يکذب الطالبَ أحيب  ن اليکون مم نعلی املطلوب �

  ... الناظر هفليعترب  ةبواب اخلمساأل ذکر يف کثري مما

  

 و التمين من ةاملذکور  ةربعاألاملواضع  هذهغري  يف يأ اهغري  يفتقدير الشرط  وجيوز

 رادوا وليا حبقأإن  يأ و الويله فا� حنوتدل عليه  ةبقرين يهمر والناألام و هستفاال

نواع أمن  يأ اهومنويصلح مقتضيا لتقدم الشرط  ةيئلفاء يفرض جزاان و الولی أله فا�

تستعمل  وقدلفظا أو تقديرا  "دعوأ"ب مناب ئحبرف � هالتوجو طلب ه النداءالطلب 

و احلث ه غراءاإلک قبالاإلطلب  غري يف يأ همعنا غري يفالنداء  ةصيغ يأ هصيغت

 كقبل عليأملن  كقول يفغراء ملزوما لإلقبال اإلکون هو  غراء اإلبني النداء و  ةوالعالق

مظلوم طلب � ألنه ليس املراد بقولك  الظلم ةعلی ز�د هقصدا حلث مظلوم � يتظلم

بث املتظلم على ز�دة التظلم و  ذلكاإلقبال لكونه حاصال وإمنا الغرض به إغراء 

متخصصا من بني  يأا الرجل هيأ� افعل کذا أ مقوهل ختصاص يفاالو  الشكوى

لی ختصيص مدلول إمث نقل  كعلي هلتخصيص املنادی بطلب إقبال "ا الرجلهي"أ الرجال

نشاء إما االموقع جمازا  مث اخلرب قد يقع  قبالاإلجمردا عن  الرجالاملنادی من بني 

ار احلرص هإلظ أوللتقوی  هللا كوفق وقع حنو هنأک  هنأعلی  ةدالل يبلفظ املاض لؤ للتفا

 يف هعظمت رغبت إذان الطالب أحبث الشرط من  يف مر کما وقوع اخلرب يأ هوقوع يف
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 ةوالدعاء بصيغ كتعالی لقا هللا رزقين حاصال حنو هليإفرمبا خييل  هإ� هيکثر تصور  شيء

 يأ ماهحيتملعتبارات اال هذهل عن هذا هنالبليغ أل احرتازا عن غري من البليغ ياملاض

 ةحرتاز عن صور لالنشاء االاخلرب قد يقع موقع  أو هللا هرمح ار احلرص حنوهل وإظؤ التفا

حلمل  أومر األ ةصور  يف هنأنظر کأدون  ساعة يلإينظر املولی کقول العبد   مراأل

ن يکذب أحيب  ن المماملخاطب  يکون نعلی املطلوب �السامع  أي املخاطب

حلمل املخاطب على حتصيل املطلوب لكن ال بسبب إظهار الرغبة بل  أي 69الطالبَ 

بك الحيب تكذي الذيقولك لصاحبك كبسبب كون املخاطب الحيب تكذيب املتكلم  

اذ� من حيث الظاهر لكون  ألنه إن مل �تك غدا صرت ك "ينئت"اغدا مقام  ين�تي

نشاء ااملعىن  نفس األمر فال كذب ألن كالمك يف صورة اخلرب وأما من حيث كالمك يف

بواب األ ذکر يف قد کثري مما  نشاء کاخلرب يفاال :هتنبي ال كذب يتصف بصدق والف

واملسند ومتعلقات الفعل والقصر  هليإ سناد واملسنداإل حوالأ من ةالسابق ةاخلمس

نشاء مثال احلکم اال يف الناظر ةالسابق ةبواب اخلمساأل الکثري املذکور يف يأ هفليعترب 

واحلصر  ؟نشاء إما حمذوف أو مذکوراال يف هليإ واملسند ؟کدؤ غري م کد أوؤ م يئنشااال

  .ذلك غري و ؟م الأنا همعترب 

  
  
  

  

 

  
                                                 

  69 أي املتكلم. 
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  والوصلالفصل 

ة بعد مجل ةتت مجلأ إذاف هترک الوصل عطف بعض اجلمل علی بعض والفصل

 ةالثاني كإن قصد تشريوعلى األول ال  وأعراب إلا حمل من ان يکون هلأولی إما األف

  ... ا کاملفردهعطفت عليه کمح ا يفهل

  

حرف  ةبز�د يصل والوصل عارضو األهعدم العطف ف هنوال ألأذکر املصنف الفصل 

 وه الوصل الوجود ويقدم العدم علی الوجود ةالعدم والوصل مبنزل ةالعطف فالفصل مبنزل

عطف بعض اجلمل علی  كتر  يأ هترکو ه والفصل عطف بعض اجلمل علی بعض

 وأعراب إلا حمل من ان يکون هلأولی إما األ ةفاجلمل ةبعد مجل ةتت مجلأ إذافبعض 

 ةن اجلملأ كنذه ا الطالب اجعل يفهيأعراب إلمن اولی حمل األ ةاجلمل يأا يکون هل ال

ة رفع كاخلربي عة يف حمل ذيوهو املفرد وذلك �ن تكون اجلملة واقعراب إلا ذي ا حملهل

 أو ذي كرمكأأحبك و  ينأمل تعلم أ ة حنولينصب كاملفعو  أو ذي مينعو  زيد يعطي حنو

عراب  إلمن احمل له  وأما بعض اجلمل فال مينعررت برجل يعطي و م جر كالصفة حنو

ولی األ ةعراب للجملإلعلی تقدير کون حمل من ا يأ ولوعلی األ ةواملعرتض ةنفأکاملست

 عرابإحکم  يأ هحکم يفولی األ ةللجمل يأ اهل ةالثاني ةاجلمل كإن قصد تشري

خرب  ن املراد �حلكم هنا احلال املوجب لإلعراب مثل كون اجلملةاعلم أاجلملة األوىل 

أو مفعوال فإنه يوجب  كون اجلملة حااليشرب و زيد �كل و  مبتدإ فإنه يوجب الرفع حنو

ملة يشرب كثريا وكون اجلأمل تعلم أن زيدا �كل و يشرب أو جاء زيد �كل و  النصب حنو

يشرب وكون اجلملة �كل و  مررت برجل املتبوع حنو يف الذيصفة فإنه يوجب اإلعراب 

أ� أصلي الصالة كل يوم ألجل أين أحبها وأين  يوجب اخلفض حنوا فإنه إليهضافا م

ولی األ ةعلی اجلمل يأ اهعلي ةالثاني ةاجلملعطفت  أتصورها فريضة من فرائض اإلسالم
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احلكم من كونه فاعال  يف لألول ينلتشريك الثا املفرد علی املفرد کما عطف  يأ کاملفرد

مررت بزيد  وجمرورا حنو ضربت زيدا وبكرا مفعوال حنوو  بكر قرآ� جميدازيد و حفظ  حنو

  . بكرو 
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 زيد يکتب ويشعر حنو ةجامع هةما جهن يکون بينأ همقبوال �لواو وحنو  هفشرط کون

: و عامل إن النوی ه الذيو  ال شعر هقول متام يف يبأعلی  عيب ذاومينع وهل ييعط وأ

م قالوا إ� هلی شياطينإخلوا  إذاو  حنو اهال فصلت عنإو   احلسني کرميأ�وإن  صرب

 م علی� ئز هيست هللا يعطف مل )14,15(البقرة:م � ئز هيست ن هللاؤ ز همعکم إمنا حنن مست

علی معنی عاطف  اا �هإن قصد ربط م وعلی الثاينمقوهلمن ليس  هنأل إ� معکم

أو قصد التعقيب  إذامث خرج  وأ دخل زيد فخرج عمرو به حنو عطفت سوی الواو

  ... ةلثانيل هولی حکم مل يقصد إعطاءألل ال فإن کانإو ة لهامل

  

ن أ همقبوال �لواو وحنو ولی األاجلملة علی  ةالثانياجلملة کون عطف   يأ هفشرط کون

ن جيمع اجلملتني ويقرب أوصف يصلح  يأ ةجامع هةجبني اجلملتني  يأ ماهيکون بين

والشعر من حيث  ةبوجود التناسب بني الکتاب زيد يکتب ويشعر حنوا من اآلخر مهحدأ

لوجود التضاد بني  ومينع ييعطزيد  وأامع للجملتني اجلو الوصف هليف کالم و �

 عيبالشرط  ذاوهل للجملتني اجلامع و الوصفهذا هو  هيقرب شيءعطاء واملنع وضد الإلا

وإن  صرب: و عامل إن النوی ه الذيو  ال شعر هقول متام يف يبأعلی جعل العيب  يأ

مقبول  العطف غري ذاهالنوی ف ةاحلسني ومرار  يبأبني کرم  ةمناسب إذ ال  احلسني کرميأ�

مل  إن يأ الإو  ةمعترب  ةر هالظا ةواملناسب ةر ها غري ظاهتضاد ولکن ةما نسبهوإن کان في

 اهعن ةالثاني ةاجلمل فصلت اعرا�إحکم  ولی يفاأل ةللجمل ةالثاني ةاجلمل كيقصد تشري

 م قالوا إ� معکمهلی شياطينإخلوا  إذاو  حنوالعطف  كتر  عينأولی األ ةعن اجلمل يأ

 ئز هيست ن هللاؤ ز هإمنا حنن مستبقلوبنا من حيث الثبات على الكفر وعداوة املسلمني 

 ممقوهلمن ليس م � ئز هيست هللا أي هنم علی إ� معکم أل� ئز هيست يعطف هللا مل م�

ولی حمل من األ ةيکون للجمل ن الأعلی تقدير  يأ الثاينوعلی املنافقني ل قو  يأ
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علی معنی عاطف ولی األ ة�جلمل ةالثاني ةربط اجلمل يأ اا �هإن قصد ربطعراب إلا

دخل زيد فخرج  حنوولی األ ةعلی اجلمل يأ هب ةالثاني ةاجلمل سوی الواو وعطفت

إن  يأ الإو ة لهامل تقصد إذا مث خرج عمرودخل زيد  وأ 70قصد التعقيب إذا عمرو

 فإن کانولی علی معنی عاطف سوی الواو األ ة�جلمل ةالثاني ةمل يقصد ربط اجلمل

 ة.الثاني ةللجمل احلکم ذلك يأ هولی حکم مل يقصد إعطاءاأل ةللجمل
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 ئز هيست ن هللاؤ ز هحنن مست معکم إمنا م قالوا إ�هلی شياطينإخلوا  إذاو  حنو فالفصل

ختصاص الا يف هيشارک الئل قالوا علی م� ئز هيست هللا يعطف مل) 14,15(البقرة:  م�

 وأتصال الکمال ا وأام هإي نقطاع بالالکمال ا ماهفإن کان بين الإو  مر �لظرف ملا

نشاء ا وأما خربا هنقطاع فالختالفالکمال ا ماأفالفصل  الوإ ذلكفك امهحدأ هشب

 هللا همات فالن رمح معنی فقط حنو وأا نزاوهل رسواأم هدئقال را ع لفظا ومعنی حنو

  ... ماهجامع بين ال هنأل وأ

  

 م قالوا إ�هلی شياطينإخلوا  إذاو  حنوعطف بعض اجلمل علی بعض  كو تر ه فالفصل

 الئقالوا ل م علی� ئز هيست هللا م مل يعطف� ئز هيست ن هللاؤ ز هحنن مست معکم إمنا

قالوا إ�  م علی� ئز هيست مل يعطف هللا يأ مر ختصاص �لظرف ملاالا يف هيشارک

قالوا إ� " ةن مجلختصاص �لظرف ألالا ولی يفأ ةمجل ةالثاني ةاجلمل كشار ت الئمعکم ل

 أ�مختصاص فاملعنی يکون الوتقدم الظرف يفيد ا "إذا" وهومقيدة �لظرف  "معکم

 ولوحال وجود أصحاب حممد  ال يفم هم بشياطينهحال خلو   معکم يفيقولون إ�

الظرف  ذلكم خمتص ب� زاء هللاهن استأم علی قالوا إ� معکم لزم � ئز هيست عطف هللا

 يأ الإو  ولیعن األ ةفقد فصلت الثاني اليس کذأنه  معم هم بشياطينهحال خلو  يف يأ

بني  يأ ماهفإن کان بينة الثاني ةللجمل هولی حکم يقصد إعطاءاأل ةإن مل يکن للجمل

 وأ بدون إيهام خالف املقصود لعدم الوصل يأ 71امهإي نقطاع بالالکمال ااجلملتني 

 ما يفأ ةربعاأل هذه  يفالفصل يتعني نأ يعين ذلكفك امهحدأ هشب وأتصال الکمال ا

کمال   يالعطف �لواو يقتض نألفنقطاع بني اجلملتني الکون کمال ا  يهولی و األ ةاحلال

                                                 

  71 يعين أنه ال يفهم من الفصل خالف املقصود.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

کون کمال   يهو  ةالثاني ةاحلال ا يفمأنقطاع و الکمال ا  تنايف ةواملناسببينهما  ةاملناسب

للعطف  ةضرور  بني اجلملتني فال ةاملناسب ةلشد فيهان العطف تصال بني اجلملتني ألالا

کمال   هشب عينأ ةوالرابع لثةالثا ةحال ا يفمأو  هعلی نفس شيءعطف ال ةمبنزل هنأل

کمال   هشب تنايف ةواملناسببني اجلملتني  ةاملناسب يالعطف �لواو يقتض ننقطاع ألالا

العطف  تصال إذالکمال اه  وشب شيءال ذلكکحکم   هحکم شيءال هنقطاع إذ شبيالا

إن مل يکن بني اجلملتني کمال  يأ الإو  ةدئاف وذا ال هعلی نفس شيءعطف ال ةا مبنزلهفي

 تصالالا کمال  هشب ال نقطاع والکمال ا  هشب ال تصال والکمال ا ال نقطاع والا

كون إحدمها   يف ماهنقطاع فالختالفالکمال ا ماأ وه ي لوجود الداعيتعني فالفصل

ربع تشمل أ ذكرها املصنفاليت إن هذه العبارة  نشاء لفظا ومعنیااألخرى  وأخربا 

 كون األوىل خربية لفظا ومعىن والثانية انشائية لفظا ومعىن حنو  صور فالصورة األوىل هي

يتقدم القوم لطلب  الذيو ه مهدئقال را ع حنووالصورة الثانية �لعكس  نكرمك اقدمنا

مبعنی  ا"نزاوهل"رسيوا وأ هصلأرساء إلمر من اأفعل  ا"و رسُ "أ ارسوا نزاوهلأاملاء والکإل 

 ا علیاحلرب نقاتل فلم يعطف نزاوهل قيموا يفأ يألی احلرب إا راجع هوضمري  احناوهل

نشائية معىن اكون األوىل خربية لفظا   والثالثة هيما هنقطاع بيناللوجود کمال ا ارسو أ

لعل الناس لسلطان ا 72أكرمخربية معىن كقول معتقد السلطان  اانية انشائية لفظوالث

الصورة  يأ معنی فقطنشاء ا وأنقطاع فالختالف اجلملتني خربا الکمال ا وأ 73يكرمه

لکون اجلملتني خربيتني  ةعرب  ال معنی و ةيئنشاا ىخر األی و معن ةخربي ألوىلاالرابعة كون 

علی مات فالن لوجود   هللا همل يعطف رمح هللا همات فالن رمح حنوتني لفظا ئينشاا وأ

 وأمعنی  ةيخرب  ةمعنی ومات فالن مجل ةيئنشاا ةمجل هللا هن رمحما ألهنقطاع بينالکمال ا

                                                 

  72 بصيغة التكلم.

  73 بتأويل الناس يكرمه.
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زيد  حنوغري موجود هنا ما هامع بينجلان الوصف يعطف أل مل يأ ماهجامع بين ال هنأل

   .مئطويل عمرو �
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 ال غلط حنو وأم جتوز هولی لدفع تو ألل ةکدؤ م ةتصال فلکون الثانيالما کمال اأو 

 ذلكالکمال جبعل املبتدإ  القصوی يف ةالدرجه ببلوغه وصف بولغ يف اه ملفإن هريب في

 هعتبِ أُ جزافا ف همما يرمی ب هنأمل أالتم السامع قبل هن يتو ألالم جاز وتعريف اخلرب �

فإن  )2(البقرة: دی للمتقنيه وحنو هزيد نفس جاءين يف هنفس وزان هفوزان ذلكنفيا ل

 معنی ذاهو  ةحمضة دايه هنأحتی ک اههکن  كيدر  ال ة�لغ درج يةدااهل يفه نه أمعنا

ن أل ةداياهل يفه کماله  مر الکتاب الکامل واملراد بکمال کما  هن معناالکتاب أل ذلك

 جاءين يف الثاين زيد وزانُ ه درجات الکمال فوزان يف ةمتفاوت اهحبسب ةالکتب السماوي

خبالف  ةالوافي کغري وأبتمام املراد  ةوافي ا غري�ا ألها بدال منلکو� وأ زيد زيد

عجيبا  وأفظيعا  وأ هنفس  يفمطلو�ه ککون  ةلنکت هنأاعتناء بش يضواملقام يقت ةالثاني

 )133,134(الشعراء:نعام وبنني وجٰنت وعيون مدکم �أ تعلمون کم مبامد أ لطيفا حنو وأ

من  �لتفصيل اهعلي هلداللت هديتأوٰفی بتأ والثاين تعاىل علی نعم هللا هالتنبي فإن املراد

 ههزيد وج عجبينأ يف ههوزان وجه فوزانعلی علم املخاطبني املعاندين  ةغري إحال

  ... ولاأل يف لدخول الثاين

  

 ةالثاني ةاجلمل فلکونبني اجلملتني  تصالالما کمال اأو ه ي لوجود الداعالفصل متعنيو

 هريب في ال غلط حنو وأم جماز هو  يأ م جتوزهتو  ةإراد ولی لدفعاأل ةللجمل ةکدؤ م

ببلوغ الکتاب  يأ هببلوغوصف الکتاب  يأ هوصف ا بولغ يفملن أضمري الش هفإن

الدال على  ذلك لفظ الکمال جبعل املبتدإ يفی هالعليا واملنت ةاملرتب يأ القصوی ةالدرج

 يأ لالموتعريف اخلرب � الکتاب ذلكتعالی  هقول يف كمال الغاية بتميز الكتاب

ذا من هإن  يأ جزافا هيرمی ب مما هنأمل أم السامع قبل التهن يتو أجاز الکتاب 

 "هعتبِ أُ ف" الضمري املسترت يف يأ ذلكنفيا ل هعتبِ أُ ف ةعلی ا�ازف هيلقی ب الذيالکالم 
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�بعا  "هريب في ال" فجعل "الكتاب ذلك" إىلوالضمري البارز  "هريب في ال" إىلراجع 

 هنفس وزان هفوزان الكالم على ا�ازفة مكان كون هذاإمن  مهالتو  دفعل الكتاب ذلكل

 يف شيئا شيءساوی ال إذا شيئا شيءالوزان مصدر من زان ال يأ هزيد نفس جاءين يف

مساو�  "هنفس" نأکما   ةاملرتب يف "الکتاب ذلك" وزانُ  "هريب في ال"فوزان  ةالوزن واملرتب

 يأ هنأ "دی للمتقنيه" معىن أي هفإن معنا للمتقني 74دیه وحنو ةاملرتب زيد يفل

 يأ هنأحتی ک ةدرجتلك ال ةحقيق يأ اههکن  كيدر  ال ة�لغ درج يةدااهل يفالکتاب 

 ذلكمعنی  ةحمض ةدايهکون الکتاب   يأ ذاهو  عظيمة ةحمض ةدايهالکتاب  ذلك

 يأ همر الکتاب الکامل واملراد بکمال کماالکتاب  كذلمعىن  يأ هن معناالکتاب أل

 يأ اهحبسب ةن الکتب السماويأل ةداياهل يفالکتاب  لکما  يأ هکمالبکمال الکتاب 

دی ه"وزان ف يأ هدرجات الکمال فوزان يف ةخمتلف يأ ةمتفاوتاعتبارها و  ةداياهل قدرب

 يفزيدا �نيا  "دی للمتقنيه" ساوی يأ زيد زيد جاءين يف زيد الثاين وزانُ  "للمتقني

بدل  ةالثاني ةلکون اجلمل يأ اهمن ا بداللکو� وأالکتاب  ذلكزيد زيد تقريرا ل جاءين

 يدؤ ت ولی الاأل ةن اجلملأل بتمام املراد ةا غري وافي�ألولی األ ةالبعض من اجلمل

اجلملة ن أل وأ متام املراد ةديألت ةالثاني ةجلملإىل ا ةذا مست احلاجهفلا هاملقصود من

 ةالوضاح ةلعدم قلللمراد  ةولی وافياأل ةن اجلملأل يأ ةخبالف الثاني ةکغري الوافيولی األ

واملقام ولی األ ةجلملإىل ا ةمست احلاج ةالتام ةللوضاحف ةا کغري الوافي�أمع ا هفي

 ةالثاني ةاجلمل املراد يف يأ هککون  ةلنکتن املراد أتماما بشها يأ هنأاعتناء بش ييقتض

 ةمجل هذه تعلمون امدکم مبأ لطيفا حنو وأعجيبا  وأمرا فظيعا أ وأ هنفس  يفمطلو�

 نعام وبنني وجٰنت وعيونمدکم �أبتمام املراد  ةم وغري وافيها مبهلکن هولی ومبدل منأ

                                                 

  74 هو عبارة عن الداللة على سبيل النجاة.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

فإن املراد ولی األ ةاجلمل للمعنی املراد يف ةبتمام املراد وکاشف ةوبدل ووافي ة�ني ةمجل هذه

وعيون  جٰنتنعام وبنني و مدکم �أ أي والثاين اإليهشعاُر واإل علی نعم هللا ها التنبيهفي

 ةتعلمون لدالل کم مبامد أ املراد يف ةديأی بتوفأوضح و أ يأ اهعلي هلداللت هديتأوٰفی بتأ

اعتماد  من غري يأ ةإحال �لتفصيل من غريتعلمون  مدکم مباأ أي ولیعلی األ الثاين

مدکم أ لیإ ةنعام وبنني �لنسبمدکم �أفوزان  يأ هعلی علم املخاطبني املعاندين فوزان

مدکم أکذا هبدل البعض من زيد  ههوجف ههزيد وج عجبينأ يف ههوزان وج تعلمون مبا

لدخول  يأ ولاأل يف لدخول الثاينتعلمون  کم مبامد أ بدل البعض من نعام وبنني�

  . "زيد"و "تعلمون مدکم مباأ" يف "ههوج"و "وعيون جٰنتو  نعام وبننيمدکم �أ"
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ر مسلما هالسر واجل  فکن يفالإو : تقيمن عند�  ارحل ال هقول لأ حنو شعر والثاين

 هلداللت هديتأی بتوفأ تقيمن عند� ال هوقول هإلقامت هةار الکراهکمال إظ  هفإن املراد ب

ن عدم ا ألهالدار حسن عجبينأ يف اهحسن وزان هکيد فوزانأمع الت ة�ملطابق هعلي

 ا حنوئها خلفابيا� هل وة أما من املالبسهمع بينه داخل في رحتال وغريالر لئمغا ةقامإلا

 )120(طه:يبلی  ال كاخللد ومل ةعلی شجر  كدلأل هدم الشيطان قال �ٰ  هليإفوسوس 

  ... بو حفص عمرأ قسم ��أ ه عقول يف عمر وزان هفإن وزان

  

تقيمن  ارحل ال هقول لأ حنو شعرشتمال البدل ا ةيکون منزل ةالثاني ةاجلمل يأ والثاين

ار هکمال إظ�رحل  يأ هر مسلما فإن املراد بهالسر واجل  فکن يفالإو : عند� 

 يأ هديتأی بتوفأوضح وأ تقيمن عند�ال هوقولاملخاطب  ةإلقام يأ هإلقامت هةالکرا

 ة�ملطابق هةالکرا ارهعلی کمال إظ تقيمن عند�ال ةلدالل يأ هعلي هلداللتاملراد  ةديأبت

 يتقم عندال بوالعرف حيث يقال للمخاطَ  ةاحلاصل من النون الثقيل کيدأمع الت

 وزان "تقيمن عند� ال" فوزان يأ هفوزاناملخاطب  إقامة هةار کراهإظبه ويقصد 

 هداخل في رحتال وغريالر لئمغا ةقامإلن عدم اا ألهالدار حسن عجبينأ يف "اهحسن"

و هرحتال الن األ ةمن املالبس ةقامإلرحتال وعدم االبني ا يأ ماهمع بينرحتال الا يف يأ

 ال" مطلوب من ةقامإلوعدم ا ةقامإلساکت عن عدم ا "ارحل"و "ارحل" املطلوب من

مر ن األرحتال ألالر لئمغا ةقامإلن عدم ارحتال ألالساکت عن ا "تقيمن ال" و "تقيمن

 "تقيمن ال" فيکون ةلزومي يهما هبين ةنعم املالبس هن ضدع يهيتضمن الن ال شيء�ل

 يأ ائها خلفاهل بيا� وأ اهالدار حسن عجبينأ يف اهکحسن "ارحل" منبدل اشتمال 

 ةمجل هذه الشيطان هليإفوسوس  حنو ئهاولی خلفااأل ةللجمل ةمبين ةالثاني ةتکون اجلمل

 ة�ني ةمجل ةذه يبلی ال كاخللد ومل ةعلی شجر  كدلأل هدم قال �ٰ ا هولی وخفاء فيأ
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ةوزان اجلملإن  يأ عمر وزان هفإن وزان ةولی من حيث تعيني الوسوسلأل ةموضح

 أليبعمر كالقدر  �عتبار القوة و عطف البيان  وزان "كدلأل هدم قال �ٰ " أي ةالثاني

  .بو حفص عمرأ قسم ��أع  هقول يفحفص 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ا ويسمی ها علی غري هلعطفمومها ا ها عليها فلکون عطفهعن ةا کاملنقطعما کو�وأ

يم الضالل � ا يفهراأبدال : ا � يبغأ يننأتظن سلمی شعر  هقطعا مثال كالفصل لذل

ولی األ هال اقتضتؤ جواب الس اا فلکو�� ةکاملتصلا  ما کو�وأ ستينافالا وحيتمل

 ةفينزل منزل يالسکاک يفصل اجلواب عن السؤال كما  اهفصل عنتف هفتنزل منزلت

ويسمی الفصل  شيء هسمع منيُ  ال نأ وأل ئسن يَ أکإغناء السامع عن   ةالواقع لنکت

سبب احلکم عن  ال إماؤ ن السضرب ألأ ةعلی ثالث وهو ة استينافا وکذا الثاني ذلكل

ما  يأ  طويل م وحزنئدا رهس: قلت عليل  ؟نتأکيف   قال يل شعر مطلقا حنو

النفس  إن ينفس ئبر أ وما حنو عن سبب خاص وإما كما سبب علت وأعليال  ك�ل

 يالضرب يقتض ذا:هل النفس أمارة �لسوء؟ وه كأنه قيل )53(يوسف: �لسوء ةمار أل

 فماذا يأ )69(هود: سٰلم قالوا سٰلما قال حنوا مهغري  عن وإما مر کمااحلكم   کيد�

  ... يتنجل ال غمريت صدقوا ولکن:  ةغمر  يف يننأعم العواذل ز  شعر هوقول؟ قال

  

ولی األ ةعن اجلمل ةاملنقطع ةکاجلمل  ةالثاني ةما کون اجلملأ يأ اهعن ةا کاملنقطعما کو�وأ

 مبنيا امهمو ولی األ ةعلی اجلمل ةالثاني ةفلکون عطف اجلمل يأ اها عليهفلکون عطف

عطف اجلملة الثانية على األوىل يوهم لعطفها على  يعين اها علی غري هلعطفلفاعل ل

 ذاه ويسمیا هعليالعطف  يالينبغ اليت ةعلی اجلمل ةالثاني ةاجلملت قد عطف ا�أکغريها  

 قطعاا هعن ةکاملنقطع  ةالثاني ةلکون اجلملألجل كون العطف مومها أو  يأ كالفصل لذل

قطع متصل  هنأنا کهن اجلملتني کانتا متصلني لوجود التناسب فقطع ملانع فالفصل أل

 يأ يمالضالل � يفسلٰمی  يأ اهراأبدال بسلٰمی  يأ ا� يبغأ يننأتظن سلمی  همثال

 ذلكومع  "اهراأ"و "تظن" حتاد املسندين معىنبني اجلملتني ال ةرت املناسبهفظ هتعم

مر ليس  واأل سلٰمی من مظنو�ت "اهراأ" فيکون الإ "يبغأ" علی "اهراأ" قطع عطف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ال مقدر ؤ جلواب سوهذه  ةنفأمست ةمجل هکون  يأ ستينافالاخل إ "اهراأ" وحيتملکذا 

ما  وأالضالل  ةوديأ  يفتتحري ئةا خمطهراأ ينن�جاب أف ؟ظنال هذا ا يفهکيف ترا  :وهو 

 افلکو�ولی األ ة�جلمل ةاملتصل ةکاجلمل  ةالثاني ةما کون اجلملأ يأ ا� ةا کاملتصلکو�

ولی األ ةاجلمل ولی فتنزلاأل ةاجلمل هاقتضت الذي الؤ جواب الس ةالثاني ةاجلمل يأ

کما يفصل ولی األ ةعن اجلمل يأ اهعن ةالثانياجلملة  فصلتفال ؤ الس ةمنزل يأ همنزلت

  ةالصور  هذه يف لعطفاتصال بني اجلملتني و اللوجود کمال ا الؤ اجلواب عن الس

 فينزل يالسکاک تصال قالالکمال ا  ةلصور  ةا مستتبع�أل هعلی نفس شيءکعطف ال

کإغناء السامع عن   ةالواقع لنکتال ؤ الس ةمنزلوٰلی األ ةاجلمل هتقتضي يذال الؤ الس ذلك

 حتقريا شيء هسمع منيُ  ن الأن عإغناء السامع ك وأ هعلي ةوشفق هل تعظيما لئسن يَ أ

استينافا ولی األاجلملة  هال اقتضتؤ جوا� لس هلکون يأ ذلكلالفصل  ذاه ويسمی له

 ةعلی ثالثستيناف الا يأ وهو جوا�  هلکون ةالثاني ةولی اجلملاأل ةکاجلمل  يأ وکذا

عن سبب مطلق للحکم  يأ عن سبب احلکم مطلقايکون  ال إماؤ ن السضرب ألأ

 يأ وحزن طويلم ئداعدم النوم  يأ رهس: قلت عليل  ؟نتأکيف   قال يل شعر حنو

 هذهم وحزن طويل فئر داهس  يتسبب عل ه:فجواب كما سبب علت وأعليال  كما �ل

عن يکون  وإماتصال الکمال ا  ها من شبهملا في "عليل" تعطف علیال ةنفأمست ةمجل

هذه اجلملة منشأ  �لسوء ةمار إن النفس أل ينفس ئبر أ وما حنوللحکم  سبب خاص

ل عن سبب خاص ئس ا فقدوا�هعن شوتربئتها النفس  هتنزي يحکم بنف هفيال و ؤ الس

ذا وه �لسوء ةمار إن النفس أل فجوابه كأنه قيل: هل النفس أمارة �لسوء؟احلکم  ذاهل

من  مر کماكيد �ن والم التأ 75ةالثاني ةاجلمل و يفه كما کيد احلکم� يالضرب يقتض

                                                 

  75  أي إن النفس ألمارة �لسوء.
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  د يفل مرتدئن الساکد ألؤ احلکم مب ةحسن تقويأاحلکم  ا يفکان مرتدد  إذان املخاطب أ

 وأالسبب املطلق  عن غري يأ امهغري  عنيکون  وإماعاما  وأکون السبب خاصا 

 عليکم يف سٰلمالسالم  هعلي قاليم هبراإعلی سٰلما  ةکئاملال يأ قالوا حنواخلاص 

سٰلم "السالم  هجاب عليأم؟ فاهلؤ جواب س يفقال  ذاافم يأ هم عليهجواب سالم

ا بل خاص ال عاما و ال ةکئم املاليم ليس سببا لسالهبراإن قول أ يف كش ال و "عليکم

املراد  نا ذاهمن الذکور  ةمجع العاذل عم العواذلز  شعر هوقول  األصل جواب مطلق يف

کثر أنکشف خبالف ت ال يأ يتنجل ال غمريت صدقوا ولکن ةشد ي: أ ةغمر  يف يننأ

  . الؤ جوا� لس صدقوافقيل  ؟مقوهل م کذبوا يفأصدقوا أ :قيل هنأد کئالغمرات والشدا
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 حقيق لی زيد زيدإحسنت أ حنو هعن استونف اسم ما ة�عاد يت� ماه يضا منأو 

 بلغ وقدأذا هو  ذلكل لالقدمي أه كصديق حنو هيبنی علی صفت ماه ومن حسانإل�

نعم ه وعلي )36(النور: رجال ا �لغدو واآلصالهفي هل يسبح حنو ستئنافالا حيذف صدر

ن أعمتم ز  شعر حنو همقام شيءمع قيام  إما هکل حيذف الرجل زيد علی قول وقد

 دونهفنعم املا حنو ذلكبدون أو م الف وليس لکم آالف هل: إخوتکم قريش 

  ... حنن علی قول يأ )48(الذار�ت:

  

 احلديث استونف اسم ما ة�عاد يت� ما وهقسم آخر  ستئنافالمن ا يأ هيضا منأو 

 لی زيد زيدإحسنت أ حنو ةاجلمل هخری �سم اختتمت بأ ةتيان مر إلو اه يأ هعن

 يأ هيبنی علی صفت ما وه ستئنافالمن ا يأ هومن حسانإلحقيق �زيد  اسم  ة�عاد

 هت عليهانت الذيسم الا ةتيان بصفإلا وه يأ هاستونف احلديث عن ما ةعلی صف

ذا هو  هسن بن حيُ ل ألأه يأ ذلكل لأه ك القدميصديقلی زيد إحسنت أ حنو ةاجلمل

سم العلی ا بين الذي ستئنافالبلغ من اأ ةعلی الصف بين الذي ستئنافالا ذاه يأ بلغأ

 ان زيدأسبب احلکم کما الحظت قد اشتمل علی  ةعلی الصف املبين ستئنافالن األ

امسا  وأکان    فعال ستئنافالا حيذف صدر وقد  كصديقا ل هحسان لکونإل�حقيق 

قيل من  هنأک رجال يالعش يأ ا �لغدو واآلصالهفي هلول ها� ةبصيغ يسبح حنو

 وليسبح األ نا الفعل اعتمادا علیهوحذف  "يسبح رجال" يأ رجال قيل ه؟يسبح

من جيعل  علی قول زيدو ه نعم الرجل ستئنافالا علی حذف صدر يأ هوعلي

 ستئنافالا حيذف وقد و زيدهخرب مبتدإ حمذوف فيکون نعم الرجل  �ملدح املخصوص

 شعر حنوحذف  قد الذيمقام  يأ همقام شيءمع قيام يکون  إمااحلذف  ذاهو  هکل

لی إالشتاء  يف ةم رحلالرحلتني هل إيالف يف يأ م الفهل: ن إخوتکم قريش أعمتم ز 
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 ذاه يفصدقنا أ يالفإلا مجع وليس لکم آالفلی الشام إالصيف  يف ةاليمن ورحل

م الف وليس لکم هل هقيم قولأو  هکل  ستئنافالا ذاهفحذف  کذبتم فقيل ؟کذبنا وأالزعم 

بدون قيام  يأ ذلكبدون  هکل  ستئنافالقد حيذف ا وأ 76حذف قد الذيمقام  آالف

من  علی قول حننم سئل مبن املاهدون فأجيب � يأدون هفنعم املا 77حنو همقام شيء

   ه.مقام شيءبدون قيام  هم حنن فحذف کله يأاملبتدإ  جيعل املخصوص خرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                 

  76 أي  كذبتم.
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 وأ تفقتا خرباا إذاف للتوسط ماأو  هللا كيدأ و ال مکقوهلفام هيإلما الوصل لدفع اأو 

 وهو  ٰخيدعون هللا تعالی هکقول ماهامع بينجب فقط معنی وأومعنی  نشاء لفظاا

 )13,14(اإلنفطار:جحيم  ينعيم وإن الفجار لف يبرار لفألإن اه قولو  )142(النساء:م هخادع

 بين ميثاق خذ�أو  تعالی هوکقول )31(األعراف:تسرفوا  ال و اکلوا واشربو  تعاىل هوقول

 واملساکني وقولواالقربی واليٰتٰمی  يو�لوالدين إحسا� وذ ال هللاإتعبدون  يل الائسر إ

  ... حسنواأ وحتسنون مبعنی اتعبدو  ال يأ )83(البقرة: للناس حسنا

  

قيل  إذاكما رد للکالم السابق   "ال"  هللا كيدأ و ال مکقوهلفام هيإلما الوصل لدفع اأو 

 ةمجل هللا كيدأو  ةخربي ةمجل اذهف ذلكمر کليس األ عينأفيقال "ال"  ؟ذلكهل األمر ك

ن أم هالعطف يو  كن تر وضع العطف أل كنقطاع ومع ذلالفبني اجلملتني کمال ا ةيئنشاا

صاحب املغرب  يد وذکرئ�لتا هدعاء لاملقصود أن يد و ئدعاء علی املخاطب بعدم التا ال

 ال ذا؟ فقالهتبيع أالصديق  هثوب فقال ل هيد برجل يف مر هعن هللا يبکر رض �أن أ

الوصل  ماأو  هللا كيرمح و ال کذا قلهتقل  ال هعن هللا يرضالصديق  هفقال ل هللا كيرمح

تصال الوکمال انقطاع کمال اال  عينألتوسط اجلملتني بني الکمالني  يأ للتوسطفيکون 

نشاء لفظا اما حال کو� وأ لفظا ومعنی خرباما اجلملتان حال کو� يأ تفقتاا إذاف

مر جامع بني اجلملتني � أي ماهامع بينجبمعنی فقط نشاء اما حال کو� وأومعنی 

حتاد اجلملتني خربا لفظا ومعنی الذا مثال ه مهخادع وهو  ٰخيدعون هللا تعالی هکقول

تفاق اجلملتني خربا اليضا أذا ه جحيم ينعيم وإن الفجار لف يبرار لفألإن اه قولو 

نشاء لفظا الا فاق اجلملتني يفنا اته تسرفوا ال و اکلوا واشربو  تعاىل هوقوللفظا ومعنی 

و�لوالدين إحسا�  ال هللاإتعبدون  يل الائسر إ بين ميثاق خذ�أو  تعالی هوکقولومعنی 

 تعبدون ال أيا تعبدو  ال يأ القربی واليٰتٰمی واملساکني وقولوا للناس حسنا يوذ
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فقت تافقد  حسنواأ مبعنی�لوالدين إحسا�  وحتسنون يهتعبدوا من الن ال مبعنی

   .ما خربا لفظا وانشاء معنیکو�  اجلملتان يف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

يشعر زيد  واملسندين مجيعا حنوما هليإ کون �عتبار املسندن يأما جيب هواجلامع بين

ملناسبة  وعمرو کاتب وزيد طويل وعمرو قصري ومينع وزيد شاعر يويکتب ويعط

 مطلقا طويلوعمرو  زيد شاعرو  ابدو�  کاتب وعمرو شاعر زيد الفخببينهما 

متاثل  وأالتصور  اد يفما احتهن يکون بين� يا عقلني إمئاجلامع بني الشي يالسکاک

 وأ ماهاخلارج يرفع التعدد بين ص يفشختاملثلني عن ال هفإن العقل بتجريد كناه

ما هن يکون بني تصوري� يمهو  وأکثر ل واألقواألكما بني العلة واملعلول   تضايف

حسن  ذلكمعرض املثلني ول ا يفمهم يربز هفإن الو  ةبياض وصفر  متاثل کلوين هشب

 بوأمشس الضحی و : ا هجتهتشرق الدنيا بب ةثالثقوله شعر  بني الثالثة يف اجلمع

 هو شبأ ايتصف � ما ميان والکفر وإلتضاد کالسواد والبياض وا وأ إسحاق والقمر

جتد الضد  كالتضايف ولذا ةما منزلينزهل هفإن ل والثاينو واأل رضتضاد کالسماء واأل

 يالخلا ما تقارن يفهن يکون بني تصوري� و خيايلأ قرب خطورا �لبال مع الضدأ

 اووضوح ترتبا اخلياالت يف ةالثابت الصور اختلف ذلكول ةخمتلف هسبابأو  سابق

 علی همجع فإن اخليايل ماالسي اجلامع ةمعرف لیإ احتياج فضل املعاين علم ولصاحب

 ةوالفعلي ةمسيالا يف اجلملتني تناسب الوصل حمسنات ومن ةوالعاد لفاأل جمری

  ... ملانع الإ واملضارع ياملاض يف تنيوالفعلي

  

ما واملسندين هليإ ن يکون �عتبار املسندأجيب بني اجلملتني  يأ ماهاجلامع بين مراألو

ن جيعل أل يضرور  مابني املسندين هلما للجملتني و هليإبني املسندين  ةاملناسب يأ مجيعا

 هألناجلملتني  يف هليإبني املسند  ةلی املناسبإانظر ف يشعر زيد ويکتب حنوما هالوصل بين

 ومينع يزيد يعطو  ةالثاني يف هليإالراجع ولی والضمري األ ةاجلمل يف زيد وهو ما واحد هفي

ايرمها ما وأما عند تغإليهوهذا عند احتاد املسندين التضاد  يهعطاء واملنع بني اإل ةاملناسبف
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بني  ةن املناسبأل وعمرو کاتب وزيد شاعر �مل يف املثال اآليتبد من تناسبهما  فال

 ماهبين ةالرفاق وأ ةخو بني زيد وعمرو من حيث کون األ ةواملناسب ةر هظا ةالشعر والکتاب

بني املسندين أو غريمها  ةالرفاق وأ ةخو فيمکن األ وزيد طويل وعمرو قصريأو غريمها 

� قد ذکرت اآلن أکما   ماهبين ةملناسب ةمن حيث املناسبوالتضاد بني املسندين ما هليإ

 ال عينأ ماهليإ املسندين بني ةاملناسب بدون يأ ابدو� کاتب وعمرو شاعر زيد الفخب

بني زيد  تسواء کان شاعر وعمرو طويل مطلقازيد و  وعمرو زيد بني ةرفاق ال و ةخو أ

 وأمر األ يالسکاکقال  ةوطول القام بني الشعر ةتکن لعدم املناسب مل وأ ةمناسب وعمرو

 اد يفاحتني يئبني الش يأ ماهن يکون بين� يا عقلني إمئاجلامع بني الشيالوصف 

کل �ا  تاز مي ةمور خارجأني يئولکل واحد من الش كناهالوصف  يف متاثل وأالتصور 

العقل  ةبتخلي يأ اخلارج ص يفشختاملثلني عن ال هفإن العقل بتجريدا مهواحد من

 ذلكما لهبل جيمع بين ماهيرفع التعدد بيناخلارج  متياز يفالاملثلني عن التشخص وا

ا علی مهم کل واحد منهني حبيث يتوقف فئو کون الشيه تضايف وأجعل العطف 

م کل من هفيتوقف ف کثرل واألقواألما هوميهبني مف يأ واملعلول ةکما بني العل اآلخر

ن يکون بني � يمهو ني ئاجلامع بني الشي وأکثر علی اآلخر قل واألاأل وأواملعلول  ةالعل

نا ه ةبياض وصفر  کلوينالنوع  اد يفني احتئالشي ير بني تصو  يأ متاثل هشب ماهتصوري

 ذلكمعرض املثلني ول ا يفمهم يربز هفإن الو لون من قبيل الن يکو� النوع � اد يفحتالا

قوله شعر  ة يفالثالثشياء األ حسن اجلمع بنيالوهم  دعناملثلني  ةمرتب ما يفلکو� يأ

بو إسحاق أمشس الضحی و ا وءهالدنيا بض ئتض يأ :اهجتهتشرق الدنيا بب ةثالث

رق أو النور للدنيا وإن اختلفت وهو املش نوع واحد الثالثة من نأ توهمم يهفالو  والقمر

 إسحاق كون أيبكون الشمس كوكبا �ار� وكون القمر كوكبا لياليا و   قة وهياحلقي يف

اجلامع بني  وأثنني حسيا وإشراق الثالث عقليا إ حيوا� �طقا وإن كان اإلشراق يف

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

175
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احملسوسات  يف کالسواد والبياضمرين وجوديني أو التقابل بني ه تضاد يئنيالش

عد ي امثاهلأمر يتصف �ملذکورات و األ يأ اما يتصف � واملعقوالت  يف ميان والکفرإلوا

اجلامع بني  وأوالنور  ةشتمال علی الوصفني املتضادين کالظلمالمن املتضادين �عتبار ا

ا ضدا لآلخر بل يشتمل مهحدأيکون  ن الو قريب من التضاد �ه تضاد هشبني ئالشي

ما احملسوسات فإ� يف رضکالسماء واألاآلخر  هيشتمل علي ما علی معنی ينايف

التضاد  هشب ذا معىنهحنطاط و الا ةغاي رتفاع واآلخر يفالا ةغاي ا يفمهحدأوجود�ن 

كل   يکون سابقا علی الذيو ه ولواألا علی حمل واحد مهوليسا متضادين لعدم ورود

جعل إمنا  يأ التضايف ةما منزلينزهل هفإنيکون مسبوقا بواحد  الذيو ه والثاين واحد

حيضره أحد  يف أنه الالتضايف  ةني منزلئم ينزل الشيهن الو يا ألمهجامعا و  ههالتضاد وشب

قرب خطورا �لبال مع أجتد الضد  كولذااملتضادين أو الشبيهني �ما إال حيضره اآلخر 

 اآلخر يف لضدا يتأفي اضدن تذکر أالتضايف  ةمنزل ههلکون التضاد وشب يأالضد 

اجلامع بني  وأعلی الفور  كنهذ رض يفتصور األ يتأنت تذکر مساء فيأالقلب کما 

ن يکون بني � ةالفکر  ما يفهاجتماع اخليالُ  ييقتض هبسببمر أو ه خيايلني يئالش

 نييئالش بني التقارن سبابأ يأ هسبابأو  العطف علی سابق لخلياا ما تقارن يفهتصوري

 اخلياالت يف ةالثابت الصور اختلف التقارن سبابأ الختالف يأ ذلكول ةخمتلف اخليال يف

 اخلباز خيال يف جيتمع ال يهو  کاتب خيال يف ةوالکتاب القلم ةکصور  ووضوحا ترتبا

 التقارن سبابأف عمرو خيال يف تقع ال يهو  زيد خيال عن تغيب ال زيد حمبوب ةوکصور 

 علم بوابأ معظم نأل اجلامع ةمعرف لیإ احتياج فضل املعاين علم ولصاحب  ةخمتلف

 جمری علی همجع فإن اخليايل اجلامع السيما اجلامع علی مبين وهو  والوصل الفصل املعاين

 جلمعا حنو العرفو  ةلفاأل مصدر علی نيئالشي جيمع اخليايل اجلامع إن يأ  ةوالعاد لفاأل

 لنا هللا غفر احلسني احلضرة سيد� بني اجلمعو  العرف يف بةاحمل حيث من وليٰلی جمنون بني
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 تناسب الوصل ناتحمس ومن العرف يف لظلم� املطعون ويزيد �لعفو املشتهر بتصدقه

 تناسب يأ ملانع الإ واملضارع ياملاض يف تنيوالفعلي ةوالفعلي ةمسيالا يف اجلملتني

 وأ )5(البقرة: املفلحون مه ئكولأو  مر� من دیه علی ئكلأو  حنو تنيمسيا يکو� ن� اجلملتني

 معاشا ارهالن وجعلنا لباسا الليل وجعلنا سبا� نومکم وجعلنا جاازو أ وخلقناکم حنو فعليتني

 ماضيني يکو� فعليتني کا� إذا وکذا الوصل حتسن اليت موراأل من مرأ ذاهو  )8,9,10,11(النبأ:

 ةالزکا تونؤ وي ةالصال قيمونيُ  حنو مضارعني وأ معاشا ارهالن وجعلنا لباسا الليل جعلنا حنو

 يجوزف ختالفالا فيمکن التناسب ذاه من املانع وجد وإن للوصل ةحمسن مرأ يضاأ ذاهو 

 وعطف الثبوت األخرى ويف التجدد إحديهما يف يراد إذا ةالفعلي علی ةمسيالا عطف

 وقام زيد يقعد حنو املضارعة األخرى يفو  املضي إحديهما يف يراد إذا املضارع علی ةاملاضي

  .عمرو
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  تذنيب

ا کاخلرب هاملعنی حکم علی صاحب ا يف�أل واو ن تکون بغرية أصل احلال املنتقلأ

 ةمستقل ةمجل يها من حيث فإ� ةکانت مجل  إذاکالنعت لکن خولف   هووصف ل

 وهصل للربط واأل ا وکل من الضمري والواوهصاحببا هيربط لی ماإفتحتاج  ةفادإل�

ا وجب هصاحب إن خلت عن ضمري ةواخلرب والنعت فاجلمل ةالضمري بدليل املفرد

 ن تقع حاالأحال يصح  هن ينتصب عنأجيوز  عن ضمري ما ةخالي ةوکل مجل الواو

  ... يتأسي ملا جاء زيد ويتکلم عمرو �ملضارع املثبت حنو ةاملصدر  الإ�لواو  هعن

  

ذکر حبث  هو هو ذيل احليوان واملراد به :الذنب هومن شيءل اخر ؤ م شيءجعل ال وه

 هما مث الفرق بني التذنيب والتنبيهبين ةعقيب الفصل والوصل لوجود املناسب ةاحلالي ةاجلمل

لو  هن ما ذکر حتت التنبيهو أ ةما يتعلق �ملباحث املتقدمهن کال منأ ما يفهمع اشرتاک

حاول  وأمل أمل املتا خبالف التذنيب لو �همن همهلف ةاملباحث املتقدم مل يفأمل املت�

ا �أل واو ن تکون بغريأ ةمن املباحث املتقدم ةصل احلال املنتقلأ همهما ف همهاملتعلم ف

صل راجح املراد �أل يأ کالنعت  ها کاخلرب ووصف لهاملعنی حکم علی صاحب يف

 بغري هکون  ةقلتناحلال امل فالراجح يفا هعن ةاحلال ومنفک يلذ ةالزم و غريه ةقلتواحلال املن

 نأمن حيث املعنی کما احلال  ووصف لذياحلال  يحکم علی ذ ةقلتنن احلال املواو أل

أن  ةقلنتلحال املل ينبغيف الواو ا بغريمهللمنعوت و  ةوالنعت صفاخلرب حکم علی املبتدإ 

ا من حيث فإ� ةمجلاحلال  کانت  إذااألصل املذكور  أي لکن خولف الواو يکون بغري

 ةإن کان احلال مجل يأ اها لصاحبهيربط لی ماإفتحتاج  ةفادإل� ةمستقل ةمجل يه

 و يسمیهاحلال و  يبذ هاربطي الذيمر لی األإفتحتاج  ةفادإلا يف ةا مستقل�أ�عتبار 

 الضمري وهللربط  صلاأللکن و للربطن يکون أيصلح  والواو وکل من الضمري ةرابط
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

واخلرب  ةإن الضمري يربط احلال املفرد يأ واخلرب والنعت ةبدليل املفردورجح الضمري 

م وضربت رجال ئجاء زيد �کيا وزيد قا حنوالواو  الاحلال واملبتدإ واملنعوت  يوالنعت بذ

احلالية  إن خلت اجلملة أي اهصاحب إن خلت عن ضمري واقعة حاالال ةفاجلملسارقا 

عن  ةخالي ةوکل مجل  رتباطالليحصل ا وجب الواواحلال  ذي إىلعن الضمري الراجع 

 احلال ذي سمالعن ضمري ا ةخالي ةکل مجل  يأ حال هن ينتصب عنأضمري ما جيوز 

سم الا ذلكعن  يأ هعن حاال ةاجلمل تلك ن تقعأيصح  هجلينصب احلال ألجيوز أن 

عن الضمري  ةاخلالي ةاحلالي ةإن کانت اجلمل يأ �ملضارع املثبت ةاملصدر  الإ�لواو 

ا هجعل ب �لواو بل جيتقع حاال �لفعل املضارع املثبت فال ةاحلال مصدر  يلی ذإالراجع 

ا يف ضمريا راجع ال وحال " يتکلم عمرو"و  جاء زيد ويتکلم عمرو حنوحاال �لضمري 

من أن ربط مثلها  يتأملا سي ا حاال �لواوهجعل جيوز الف احلال زيد ذي إىلهذه اجلملة 

  جيب أن يكون �لضمري فقط.
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 متنن تستکثر وال ا حنووالفعل مضارع مثبت امتنع دخوهل ةال فإن کانت فعليإو 

مقارن ملا جعلت  ة�بت غري ةتدل علی حصول صف يهو  ةصل املفردن األأل )6(املدثر:

ما وأ مضارعا هفلکون ةما املقارنأفعال مثبتا و  هما احلصول فلکونأ ذلكو کهو  هل اقيد

جنوت :  مهظافري أفلما خشيت  شعر هوقول وجهه كصأقمت و  جاء من حنو ما

 شاذول م وقيل األهنهر أ� أو  كصأ� أ أي قيل علی حذف املبتدإف م مالکاهنهر أو 

  ... ةضرور  والثاين

  

اشتملت  قد احلال يعين يلی ذإالراجع  عن الضمري ةالياحل ةختل اجلمل إن مل يأ الإو 

 ةفعلي ةمجل ةاجلملتلك  فإن کانتالعائد على صاحب احلال علی الضمري  ةاحلالي ةاجلمل

وجب و دخول الواو علی احلال  يأ امضارع مثبت امتنع دخوهل معىن وألفظا  والفعل

  هتعطي ما يوحتص تعد كتعط حال کون وال يأ والمتنن تستکثر حنوكتفاء �لضمري اال 

واجب جلعل املضارع املثبت  املسترت يف لضمريكتفاء �اال نا دخول الواو ممتنع بل هفکثريا 

ن املضارع املثبت أل امتناع الواو يف ةلی بيان علإب اآلن املصنف هيذو  اجلملة حاال

 هوقوع ةإما تکون من کثر  ةاحلال املفرد ةن إصالأل ةاملفرداحلال  هواحلال  يف صلاأل

عراب �لنصب  إلا يتقتض ةضلوالفُ  ةضلن احلال فُ أ تکون مبعنی وأ ةلی اجلملإ ة�لنسب

حبث احلال  ا يفراجح ةيفرض احلال املفرد ذلكفراد لإلا يعراب يقتضإلکاملفعول وا

 نألاحلال  لذي ةمئدا وغري ة�بت غري ةتدل علی حصول صف ةاحلال املفرد يأ يهو 

 لعامل يف يأ هقيدا لاحلال  ملا جعلتاحلصول  ذلك أي مقارن ةاحلال املنتقل الکالم يف

 ةمئغري دا ةالفعل املضارع املثبت يدل علی حصول صف يأ ذلكو کهو صاحب احلال 

 احلال املضارع کامتناع الواو يف فتمتنع الواو يف ةکاملفرد  هل اجعلت احلال قيد مقارن ملا

املضارع املثبت علی حصول الفعل  ةما داللأ أي فعال مثبتا هما احلصول فلکونأ ةاملفرد
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ما أو الثبوت مثبت فيدل على يدل علی احلصول �لتجدد و فعل ف هنأل ة�بت غري ةصف

 هفلکونله  أما داللة املضارع على مقارنة احلصول ملا جعل احلال قيدا أي ةاملقارن

لكنه  ستقبالالزمان المقارنة ليصلح ل کما  78احلال وهو دال على املقارنة لزمان مضارعا

وقع حاال ألن احلال جيب  إذااحلال فحينئذ فيكون مضمونه مقار� للفاعل  حقيقة يف

  إذاميتنع دخول الواو علی الفعل املضارع املثبت  أنه وهعرتاض و النا اه مث ه للعاملتمقارن

 ما ماأ هاملصنف بقول هليإ شارأف ؟أدخل الواو عليه وجعل حاال ذلكومع کان حاال 

 هه"وج كصأو " ههوجضرب أمضارع متکلم من نصر مبعنی  كصأقمت و  جاء من حنو

فلما خشيت  شعر هوقولقول املعرتض على  �لواو فعل مضارع مثبت واقع حاال

 يأاسم رجل  م مالکاهنهر أو ربت وخلصت ه يسأجنوت : مهسلحتأ يأم هظافري أ

على  �لواو فعل مضارع مثبت واقع حاال" م مالکاهنهر أو " مهو� ومقيما لديهمر  هجعلأ

� وأأصل العبارة  أي قيل علی حذف املبتدإف قوله هذاف بجاب املصنأقول املعرتض ف

حذف  علی املضارع املثبت الواقع حاال علىالواو دخول جاز  يأ مهنهر أ� أو  كصأ

مسية �لواو ويصح ارتباط اجلملة االما مجلتني امسيتني املثالني املذکورين وکو� يفاملبتدإ 

م هنهر وأ کون  يأة ضرور  والثاينحاال �لواو شاذ  هکون  كصوأ يأ ول شاذوقيل األ

   .الشعر ةحاال �لواو بضرور 

  

  

 

  

                                                 
ل إنه حقيقة يف احلال جماز يف شرتاك فيهما وقيقبال قيل بطريق االستعلم أن صالحية املضارع للحال واالا 78

   ستقبال جماز يف احلال.ستقبال وقيل إنه حقيقة يف االاال
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املضارع  لیإعدل  نتهور  کتكوص صلما للعطف واألهفي يه رهالقا وقال عبد

 تتبٰعن ال فاستقيما و ابن ذکوان ةمران کقراءاحلال وإن کان منفيا فاأل ةکايحل

 هلکون ةعلی املقارن هلداللت )84(املائدة: من ��ؤ ن لنا ال وما حنوو  �لتخفيف )89(يونس:

 تعالی همعنی کقول وأکذا إن کان ماضيا لفظا و  منفيا همضارعا دون احلصول لکون

جاءوکم حصرت  وأ تعالی هوقول )40(آل عمران: الکرب د بلغينغالم وق ٰنی يکون يلأ

 هوقول )20(مرمي: بشر غالم ومل ميسسين ٰنی يکون يلأ تعالی هوقول )90(النساء: مهصدور 

م أ تعالی هوقول )184(آل عمران:م سوء هوفضل مل ميسس من هللا ةفانقلبوا بنعم تعالی

  ... )214(البقرة: قبلکم ذين خلوا منتکم مثل ال� اومل ةجلنان تدخلوا أحسبتم 

  

 ياملاض واملضارع مبعنی للعطفذين املثالني ه الواو يف يأ ماهفي يه رهالقا وقال عبد

 يأ احلال ةکايحلاملضارع  لیإ ياملاض عن عدل نتهکت ور كوص يکون صلواأل

وإن  بلفظ املضارع  هزمان احلال فيعرب عن ا يفواقعي الزمان املاض ا يفما کان واقع يفرض

زان من استعمال الواو �لفعل ئجا مرانمنفيا فاأليقع حاال فعال  الذياملضارع  کان

حال �لواو وإمنا  هذا فعل منفي تتبٰعن ابن ذکوان فاستقيما وال ةکقراء هاملضارع وترک

" ال"و ةالتثني الرفع يف ةعالم يه اليت بتخفيف النون يأ �لتخفيفجاز فيه األمران 

قد ثبت  شيء يأ يأ ��79منؤ ن لنا ال وما حنوو سواء هنا  هفاستعمال الواو وترک يللنف

مضارعا دون احلصول  هلکون ةعلی املقارن هلداللت منني ��ؤ م لنا حال کوننا غري

وهو احلال فعل مضارع  نأل 80ةاحلال علی املقارنأو  الفعل املنفي ةلدالل يأ منفيا هلکون

 لکون الفعل منفيا ال ةمئغري دا ةعلی حصول صف هداللت المث زمن احلال  حقيقة يف

                                                 

  79 هذا فعل منفي حال بدون الواو وإمنا جاز فيه األمران.

  80 أي مقارنة مضمون احلال لزمن مضمون العامل يف صاحبها.
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حاصله أنه إن كان الفعل املضارع منفيا فاستعمال الواو معه وتركه جائزان ألنه و مثبتا 

يدل على املقارنة واملقارنة يناسبها ترك الواو وعلى عدم حصول الصفة وعدم احلصول 

مران األ يأ معنی وأکذا إن کان ماضيا لفظا و يناسبه دخول الواو فلذا فيه األمران 

 وأبلم  يی فعل مضارع منفمعنی واملراد مبعن وأزان إن کان احلال فعال ماضيا لفظا ئجا

 فعل ماض "الکرب بلغين وقد" الکرب غالم وقد بلغين ٰنی يکون يلأ تعالی هکقولبلما 

حصرت " مهجاءوکم حصرت صدور  وأ تعالی هوقول�لواو وهذا يقع حاال لفظا 

غالم ومل  ٰنی يکون يلأ تعالی هوقولبدون الواو وهذا حال  الفظ فعل ماض  "مهصدور 

فانقلبوا  تعالی هوقول�لواو  وهذا حال معىن فعل ماض "بشر ومل ميسسين" بشر ميسسين

وهذا  يمنف معىن فعل ماض "م سوءهميسس مل" م سوءهوفضل مل ميسس من هللا ةبنعم

ذين خلوا م مثل التک� اومل ةجلنان تدخلوا أم حسبتم أ تعالی هوقولبدون الواو  حال

  . �لواوحال  وهو معىن فعل ماض "تکموملا �" من قبلکم
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ذا ماضيا وهله لکون ةفعال مثبتا دون املقارن هعلی احلصول لکون هما املثبت فلداللتأ

دون  ةعلی املقارن هفلداللت يا املنفمأو  ةو مقدر ة أر هظا "قد" ن يکون معأشرط 

 هصل استمرار ن األأمع  ا النتفاء مقدمهستغراق وغري الل ملا نول فألما األأاحلصول 

 ةإفادطالق خبالف املثبت فإن وضع الفعل علی إلا ا عندهعلي ةالدالله فيحصل ب

  ... لی سبب خبالف استمرار الوجودإيفتقر  م العدن استمرار الأ هوحتقيقالتجدد 

  

 هوو  فعال مثبتا اضيامل يأ هعلی احلصول لکون هاملثبت فلداللت يالفعل املاض ماأ

 ةدون املقارنالواو  كذا جاز تر من حيث هو  ةاحلال املفرد هالثبوت والتجدد فيشب ييقتض

الفعل املثبت  يأ هلکون هاصاحب مضمون احلال لزمن مضمون العامل يفمقارنة  أي

 ةاملقارن يف ةاحلال املفرد هومل يشبزمان التكلم  أياحلال  مضمون املاضييقارن  فال ماضيا

 مع ياملاض ن يکونأشرط  ةعلی املقارن ياملاض ةلعدم دالل يأ ذاوهل تيان �لواوإلجاز ا

تقرب  "قد" نألم هحصرت صدور  حنو ةمقدر کان   وأالکرب  بلغين قد حنو ةر هظا قد

 هلواو وترکاإلتيان �مرين من جواز األما أ يأ يما املنفأو  هدخل علي إذامن احلال  ياضامل

دون  فلذا جاز ترك الواو ةعلی املقارن يالفعل املاض يأ هفلداللت ياملنف ياملاض يف

 ياملنف يالفعل املاض ةدالل يأ ولما األأفلذا جاز اإلتيان �لواو منفيا  هلکون احلصول

 يت� ملا نفألفيقول  هحترير  ةمر عجيب بقو األ ذاهو ف املصن 81هفيثبت ةبلما علی املقارن

ن أ هلی زمان التکلم فعلم منإمن زمان انتفاء الفعل  يمتداد النفال يأ ستغراقالل

الندم  هينفع ندم زيد وملا قلت إذاا فبلم ياملنف ياملاض يف قد وجد يالنف ستمرار يفالا

لی زمان التکلم إ ةواستمر انتفاء املنفع يالزمان املاض يف هن الندم انتفت منفعتأ هفمعنا

                                                 

  81 من اإلفعال أو التفعيل.
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 مل من املغري  أي اهغري إن وزمان التکلم لبلما  ةمضمون احلال املنفي ةوجدت مقارن فقد

 ياملاض استمرار يف امتداد وال علی زمان التکلم فقط وال مقدمفعل  النتفاء يتما � و

لی زمان التکلم إاستمرار انتفاء الفعل  يأ هاستمرار نا ه صلن األأمع بلم وما  ياملنف

الفعل  طالق خبالفإلا عند ةعلی املقارن يأ اهعلي ةالدالل ملاي بنف يأ هفيحصل ب

 ةعلی إفاد ةاحلقيق يف فإن وضع الفعلستمرار العلی ا ةغري داللله  املثبت ياملاض

يفتقر  م العدن استمرار الأالکالم  ذاهحتقيق  يأ هوحتقيقستمرار العلی ا ال التجدد

لی دليل إ حيتاج الهو احلوادث عدم و  صل يفاأل يألی سبب خبالف استمرار الوجود إ

 لی دليل واستمرارإحيتاج  دلکن الوجو استمرار العدم  فيكتفي جمرد انتفاء دليل الوجود يف

  .حمالة ال دليل هل دوجو ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

185

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 يف مر بعکس ماا هور جواز ترکهفاملش ةمسياا وإن کانت منفي هفلکون ا الثاينمأو 

ا علی عدم هولی لعدم داللتأ اوإن دخوهل لی يفإ هفو  هکلمت املثبت حنو ياملاض

نتم أندادا و أ جتعلوا � فال رابط حنو ةا فحسن ز�دهفي ستئنافالا ورهالثبوت مع ظ

 ينجاء حنو احلال وجبت يذ ضمري أر إن کان املبتدهالقا عبد وقال )22(البقرة: تعلمون

حنو ا ها ترکهحاال کثر في سيف هعلی کتف وإن جعل حنو مسرع أو هو و يسرعهو  زيد

 هقولك  لدخول حرف علی املبتدإ ة�ر  كوحسن الرت  سواد يعل يخرجت مع الباز 

 ةاجلملخری لوقوع أو  سود احلوارداأل حوايل بين : مناأک  ن تبصريينأفقلت عسی شعر 

  ... تعظيم وتبجيل كبردا : لنا سٰلما كيبقي وهللا شعر هبعقب املفرد کقول

  

 هفلکون ةعلی حصول صف ياملاضالفعل  ةما عدم داللأ يأ منفيا هفلکون ا الثاينمأو 

ور جواز هفاملش ةمسيا ةاحلالي ةاجلمل وإن کانت ةفعلي ةکانت احلال مجل  إذاذا همنفيا 

اجلملة احلالية  يف تيان �لواوإلا كتر  رهاشتقد  يأ املثبت ياملاض يف مر ا بعکس ماهترک

ستمرار حىت لال املقتضيوالثبوت  لدوامتدل علی ا ةمسيالا ةن اجلملعند العلماء أل مسيةاال

 حنواملثبت  ياملاض يف مر و املراد بعکس ماهذا هو  ةتدل علی املقارن يهزمن التكلم ف يف

 ةحالي ةمسيا ةمجل "لی يفإ وهف" يلی فمإ هفم يأمبعىن مشافها  82لی يفإ هفو  هکلمت

 ةاجلمل ةدالل يأ اهلعدم داللت كهمن تر  ولیأدخول الواو  يأ اوإن دخوهلالواو  كبرت 

تدل على حصول صفة �بتة  فهيتدل علی الثبوت  يه يأعلی عدم الثبوت  ةمسيالا

 ةاحلالي ةمسيالا ةاجلمل يف يأ اهفي ستئنافالا اعتبارور همع ظ تيان �لواوإلذ جيوز ائوحين

 حنو ةحالي ال ةنفأمست ةمجل ةاجلمل هذهن أ هم منهيتو  الئالواو ل يأ رابط ةفحسن ز�د

                                                 
82 I talked to him face to face.  
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 ةحالي ةمسيا ةمجل هذ" هنتم تعلمونأو " نتم تعلمونأو شرکاء  يأ نداداأ جتعلوا � فال

ر هالقا وقال عبد ةاجلمل هذه يف ستئنافالم اهحرتاز عن و اللو  ةولويتيان �لواو لألإل�

 هکان خرب    الواو فعال احلال وجبت يضمري ذاحلالية  ةمسيالا ةاجلمل يف أإن کان املبتد

ضمري احلالية  ةمسيالا ةاجلمل يف أفاملبتد مسرع أو هو و يسرعهزيد و  جاءين حنوامسا  وأ

 ةمسيالا ةاجلملإن جعلت  يأ سيف هعلی کتف وإن جعل حنواحلال زيد  يلی ذإراجع 

القسم  ذاه يف يأ اهحاال کثر فيو ا�رور علی اسم مرفوع أا الظرف هقد تقدم في اليت

وإن كان  سيف هزيد علی کتف جاءين الواو حنو كتر  يأ اهترک ةمسيالا ةقسام اجلملأمن 

جاء رجل طويل  تلتبس احلال �لنعت كقولك لئال صاحب احلال نكرة لوجبت الواو

 يأ كوحسن الرت  83علی سواد يخرجت مع الباز حنو وعلى كتفه سيف وإال كان نعتا 

الفرزدق  أي هقولكرتباط حيصل به نوع من اال لدخول حرف علی املبتدإ ة�ر الواو  كتر 

 يأ احلواردسد مجع األ سوداأل حوايل بين : مناأک  ن تبصريينأفقلت عسی شعر 

فحذفت  بنون يل هصلأو  بينحرف داخل علی املبتدإ الشعر  ذاه يف "منا"كأ الغواصب

 كحسن تر والياء  ا �لياء يفهالواو بعد تبديلدغمت أوالالم للتخفيف و  ةالنون لإلضاف

لنا  كيبقي وهللا شعر هکقول بعد املفرد يأ بعقب املفرد ةخری لوقوع اجلملأ �رةالواو 

 كبردا" ةمسياال ةوقعت اجلمل قد همفرد وبعدنا ه "سٰلما" تعظيم وتبجيل كبردا :سٰلما

احلال املفردة إذ  قبلها أعين هذه اجلملة ملناسبة ما حاال فرتكت الواو يف "تعظيم وتبجيل

ا عاطف لتلك اجلملة على يتوهم أ� حسن ترك الواو لئال ووجهيؤتى معها �لواو  ال

 ةالعظم ةذريع كجود يأا واحد مهمعنا "تعظيم وتبجيل"واملراد بربدا برد واملفرد املتقدم 

 .واللمعان لنا
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  ةطناب واملساواإلجياز واإلا

 الإ ماهيتيسر الکالم في ما نسبيني الطناب فلکو�إلجياز واإلما اأ يالسکاکقال 

 م يفهکالم  يأوساط و متعارف األهو  عريف مرأالتحقيق والتعيني والبناء علی  كبرت 

داء أجياز إليذم فا ال و ة�ب البالغ حيمد يف الهو و  املعاين ةدي� م يفهجمری عرف

ختصار القال ا ا مثهکثر من� هداءأطناب إلاملتعارف وا ةقل من عبار املقصود �

ذکر  اممبسط لی کون املقام خليقا �إخری أسبق و  لی ماإ ةنسبيا يرجع �ر ه لکون

  ... هتعسر حتقيق معنا ييقتض ا النسبي شيءکون ال ننظر أل هوفي

  

 ةالقليل لفاظصطالحا إيراد األاو  هقصرت يأوجزت الکالم أالتقصري يقال  ةجياز لغإلا

 يه�لغ ف يأالکالم  طنب زيد يفأيقال  ةاملبالغ ةطناب لغإلوا ةالکثري  املعاين يةدألت

السواء مبعنی  ةاللغ يف ةواملساوا ةالقليل املعاين ةديألت ةلفاظ الکثري صطالحا إيراد األاو 

 لفاظ علی حسب املعاينصطالحا إيراد األاو  هعادل إذا شيءال شيءالعدل يقال ساوی ال

طناب عقيب إلالکالم وجعل ا املبتغی يفهو  هنأا علی هجياز تنبيإلوقدم املصنف ا

ما أ يقال السکاک خريأال التإ ةجياز فلم يبق للمساواإلطناب مقابال لإلجياز لکون اإلا

التحقيق والتعيني  كبرت  الإ ماهيتيسر الکالم في ما نسبيني الطناب فلکو�إلجياز واإلا

 ةدي� م يفهجمری عرف م يفهکالم  يأوساط و متعارف األهو  عريف مرأوالبناء علی 

ا مهطناب إلوا جيازإلإن ا يأ يذم ال و ة�ب البالغ يفم هکالمحيمد  الهو و  املعاين

ن الکالم املوجز آخر أل شيءم هلی فإا �لقياس همهيکون ف اليت ةمور النسبيمن األ

لی کالم إ ةوالکالم املطنب يقال مطنبا �لنسب هزيد منألی کالم إ ةيسمی موجزا �لنسب

 وأاملقدار من الکالم إجياز  ذاهن أميکن التنصيص علی  ال هنأصل األ ويف هنقص منأ

کالم آخر والکالم   إىل ةن يکون مطنبا �لنسبأن الکالم املوجز إمنا ميکن إطناب أل
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طناب إلجياز واإلا يف الکالمل هيس ذا الهلی کالم آخر فلإ ةاملطنب يکون موجزا �لنسب

املقدار  كاملقدار املعني من الکالم إجياز وذا ذاهن والقول � هماوالتعريف لکل واحد من

علی عرف فيکون الکالم  يهماکل  ةمعرف حنصارإ ير بل ينبغيتيس إطناب ال هاملعني من

العرف مطنبا واملراد  هالعرف موجزا وفيکون الکالم مطنبا إن يسمي هموجزا إن يسمي

فيسمون  ةالبالغ ةمرتب م ليسوا يفهم علی التوسط و هلذين درجتوساط ا�لعرف عرف األ

قل من داء املقصود �أجياز إلفا اءهفيسمون سف ةوالبالد ةالد�ء ةغاي يف ال بلغاء و

ة املتعارف ةداء املعنی املقصود من العبار خصر ألأقل و أ ةو إيراد العبار ه أي املتعارف ةعبار 

 ةو إيراد العبار ه يأ اهکثر من� هداءأطناب إلواوساط املعنی بني األ ذلكداء أل املذكورة

بني  عىنامل ذلكداء ألاملذكورة  ةاملتعارف ةاملقصود من العبار املعىن  داءزيد ألأکثر و أ

 جياز تفنناإلختصار مقام االا ةالرمح هجياز ذکر عليإلا أي ختصارالقال ا مث وساطاأل

من  سبق لی ماإ بعض األحيان يف أي ةنسبيا يرجع �ر مرا أختصار اللکون ا يأ هلکون

بسط لی کون املقام خليقا �إخری أ ةيرجع �ر واملتعارف  ةقل من عبار داء املقصود �أ

الکالم  هورد فيأ الذيلی اعتبار کون املقام إ ةجياز �ر إلتعريف ا ع يفيرج يأ مما ذکر

من   يالسکاک هما ذکر  يف يأ هوفي مما ذكر طبسأر بکالم هحبسب الظا ااملوجز حقيق

ن کون أل نظرالتحقيق والتعيني  كال برت إ هيتيسر الکالم في ا المرا نسبيأجياز إلکون ا

ق حتقا ماإذ کثري  مر النسيبمعنی األ يأ هتعسر حتقيق معنا ييقتض ا النسبي مراأ شيءال

مور من األ ةخو واأل ةبو کاأل  ةمور النسبيوتعرف بتعريفات تليق �أل ةمور النسبياأل معاين

 ةخو وعرفوا األ هآخر من نوع ةبکون احليوان متولدا من نطف ةبو م عرفوا األهلکن ةالنسبي

  . ماهخری من نوعأ ةمن نطف هو وغري هبکون احليوان متولدا 
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ن يقال املقبول أقرب واألة الهلی اجلإبسط املوصوف ردا لمث البناء علی املتعارف وا

ة دئلفا هعلي دئزا وأواف  هو �قص عنأ هبلفظ مساو ل هصلأ ةديمن طرق التعبري �

ممن عاش کدا  كظالل النو  والعيش خري يف شعر هخالل کقولإلعن ا فواب واحرتز

عن و  ا کذ� ومينالفی قوهلوأ ع عن التطويل حنو ةدئبفاالعقل و  ظالل الناعم ويف يأ

الفتی  وصرب : والندی ةا للشجاعهل فيضف وال شعر هقول کالندی يفملفسد  احلشو ا

 حنو ةاملساوا همس قبلواعلم علم اليوم واأل ع هاملفسد کقول غريو  شعوب ال لقاء لو

 يو مدرکه الذيکالليل   كفإن شعر هوقول )43(الفاطر: هلهال �إ ّيءسلا کرحييق امل وال

  ... واسع كعن يتأن املنأخلت وإن  :

  

ذا اعرتاض �ن علی ه ةالهلی اجلإبسط املوصوف ردا لالبناء علی املتعارف وامث 

وساط ا علی متعارف األمهن بناءطناب �إلجياز واإلتعريف ا قال يف هنإحيث  يالسکاک

 مما ذكربسط ا �الکالم املوجز حقيق هورد فيأ الذيکون املقام   نجياز �إلتعريف ا ويف

لی إ قرباألمر األو يکون عرفا التعاريف ال مصدرن أل ةالهجل� مشعروقوله هذا 

جياز إلاملعترب من طرق التعبري عن ا يأ ن يقال املقبول من طرق التعبريأالصواب 

لذلك  يأ هل بلفظ مساوصل املقصود أداء أ يأ هصلأ ةدي� ةطناب واملساواإلوا

 وأملقصود ذلك ال يأ هل واف هلکناملقصود ذلك عن  يأ ه�قص عنبلفظ  وأملقصود ا

  هنأل خاللإلعن ا فواقيد املصنف ب واحرتزة دئلفااملقصود ذلك علی  يأ هد عليئزا

 والعيش خري يفشعر  هکقول ئهداواف � صل املقصود وغريأکون اللفظ �قصا عن 

 يأمکدودا ومتعو�  يأ ممن عاش کدا ةالهواجل ةظالل احلماق يف يأ كظالل النو 

ظالل  العيش الفارح يف نأالشعر  ذاهصل املراد من أالعقل  ظالل ويفو الفارح ه الناعم

صل املقصود فوجد أداء واف � غري هظالل العقل فلفظ يف خري من العيش الشاق كالنو 
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  هنأل عن التطويل ةدئبفااحرتز املصنف و مقبوال الشعر ذاهيکون  ال خالل ولذاإلا هفي

وجد  يأ لفیوأ ع حنود ئ الزاينيتع غريو  ةدئفا دا علی املقصود من غريئکون اللفظ زا

ا مهحدمن كون أبد  ا واحد فالمهمعنا "کذ� وميناو"ذا مثال للتطويل ه ا کذ� وميناقوهل

 ةز�د هنللمعنی أل عن احلشو املفسديضا أ ةدئاحرتز املصنف بفاو تعنيي اللكنه  ادئزا

والندی  ةللشجاعالدنيا  يف يأ اهل فيضف وال شعر هقول کالندی يف ةدئلفا ال ةمتعين

تيقن  ال لو ال لقاء موت يعين لو يأ 84ال لقاء شعوب وصرب الفتی لو ةالسخاو  يأ

د ئزانا هندی فال والندی والصرب فضل ةمن الشجاع ةمور املذکور لقاء املوت مل يکن لأل

 ال وقد وأاملوت لقاء ن املرء سواء يتيق هکل حال  فضل يف ةن السخاو مفسد للمعنی أل

ن ا�ادل يعلم لقاء املوت مع تيقن املوت أل أيضا الصرب يفو  ةالشجاع الفضل يف وجد

عن  ة"دئفا" قيدب ةالرمح هاحرتز عليو ةميدان ا�ادل خاصمني يفجيادل امل ذلكومع 

مفسد  حشو غري ه"قبل" همس قبلواعلم علم اليوم واأل ع هاملفسد کقول غرياحلشو 

 کراملينزل  ال يأ حييق وال حنو ةاملساوامس أمن لفظ  ةومهمف ةن القبليألللمعىن 

 ال نقص وأ للمقصود ال ةلفاظ مساويأ ةاآلي هذه يفف همبستحق يأ هلهال �إ ّيءسلا

 يتأن املنأظننت  يأ وإن خلت يو مدرکه الذيکالليل   كفإن شعر هوقول هزيد منأ

موضع البعد  يأ واسع كعن هبعد عن إذا شيءالعن  يأانت يأفتعال الاسم مکان من ا

   ة.يضا مساواأالشعر  ذاه يفف واسع كعن

  

  

                                                 
هنا علم للمنية ومسيت املنية �لشعوب أل�ا تشعب شعوب"بفتح الشني مأخوذ من الشعبة وهي الفرقة وهي " 84

   . وتفرق بني األحبة
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 ةالقصاص حيو  ولکم يف ليس حبذف حنو و ماهجياز ضر�ن إجياز القصر و إلوا

م هعند كان علی ما هوفضل هحذف في ال يسري و هکثري ولفظ  هفإن معنا )189(البقرة:

و�لنص  همن هيناظر  حروف ما ةنفی للقتل بقلأو القتل هاملعنی و  ذاه کالم يف وجزأ

من قتل  هکانوا علي اعم هن التعظيم ملنعم ةحيو  تنکري هيفيد ما علی املطلوب و

 هوخلو  هطرادإو   رتداعالللمقتول والقاتل � ةاحلاصل يهو  ةالنوعي وأ بواحد ةمجاع

  ... ةحمذوف واملطابق عن تقدير ئهواستغنا التکرار عن

  

 إجياز القصر اختصار لکن ال يف يأ ليس حبذف و ماهجياز ضر�ن إجياز القصر و إلوا

يسري  هکثري ولفظالقول  هذامعنی  هفإن معنا ةالقصاص حيو  ولکم يف حنو هحذف في

القصاص  يف قتل ولذاالتل قصاصا جيتنب الباقون عن قُ  إذان القاتل أله حذف في ال و

من  كان علی ما ةالقصاص حيو  ولکم يف تعالی هقول فضيلة يأ هوفضلالعامل  ةحيو 

م هعند القول يأ وهاملعنی و  ذاه يفخصر کالم أ يأ کالم وجزأم هعند يتالقول اآل

 ةنفی للقتل بعدأم القتل رجح اختصارا من حماور�أخري و  ةاآلي أي نفی للقتلأالقتل 

 الذيتعالی  هحروف قول ةبقل يأ همن هيناظر  حروف ما ةبقلو هول أللوجه افا هوجو 

لی إ ةد �لنسبئزا ةالقصاص حيو  ولکم يف يف ن لکمللقتل ألنفی أم من القتل يقابل قوهل

القتل "ا وحد عشر حرفأمع التنوين  ة"القصاص حيو  يف" فيف نفی للقتلأالقتل  مقوهل

�لنص  الثاين هالوجو ةاملکتوب ال ةاحلروف امللفوظ عينأحرفا  عشر ةربعأ "نفی للقتلأ

القتل " خبالف احليوة حفظ وهو ا هنص واضح علی مراد ةإن اآلي يأ علی املطلوب

 هيفيد وما  ةاحليو  حفظ وهو علی املطلوب  ةواضح ةيدل دالل و الهإذ  "نفی للقتلأ

ا هوتعظيم ةعلی احليو  ةمنکرا يدل صراح ةحيو  ورود لفظ يأ ن التعظيمم ةحيو  تنکري

 ةم من قتل مجاعهملنع القصاص إ� يأ بواحد ةمن قتل مجاع هکانوا علي اعم هملنع
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من  ةحيو  تنکري هيفيد ما وأ ةعظيم ةحکم القصاص حيو  م يفهل تفحصلواحد ب

 الذي للمقتول ةاحلاصل ةاحليو  يأ يهو  ةالقصاص نوع من احليو  لکم يف يأ ةالنوعي

 يأ رتداعال� يتالزمان اآل يقصد القتل يف يالذ والقاتل الزمان اآليت يف هيقصد قتل

حکم  يأ هطراد�الثالث من الرتجيح  هالوجو  للعلم �لقصاص هإ� هجتناب عن قتلال�

 ن القتل قدکل موضع خبالف القتل أل  ن ويفآکل   يف ةالقصاص سبب مطلق للحيو 

الرابع من  هالوجو هالقتل بل يزيد يينف ا والقتل ظلما اليکون ظلم يکون قصاصا وقد

 هان فيألم لی حماور�إ ةعن التکرار �لنسب ةختلو اآلي يأ عن التکرار هخبلو الرتجيح 

يکن  مل وإن هضل من الکالم املشتمل عليفأعن التکرار  والکالم اخلايل القتل تکرار لفظ

 يأ عن تقدير حمذوف ئه�ستغنااخلامس من الرتجيح  هالوجو ةالتکرار إخالال �لفصاح

اسم  نأل هنفی للقتل من ترکأالقتل  هصلأم إذ لی حمذوف خبالف قوهلإحتتاج  ال ةإن اآلي

 ة�شتمال اآلي يأ ةاملطابقالسادس من التفضيل  هالوجو هاملفضول من يالتفضيل يقتض

ن أل ةکالقصاص واحليو   ةاجلمل يف 85اجلمع بني معنيني متقابلني يهو  ةاملطابق ةعلی صنع

  .ا متضادانمهو  القتل ينف هي ةالقتل واحليو  وهالقصاص 

  

   

  

  

  

                                                 
سواء كان التقابل على وجه التضاد أو السلب واإلجياب أو غري ذلك ففي القصاص واحلياة تقابل لكنه ليس  85

   على وجه التضاد ألن القصاص ليس ضدا للحياة بل سبب للموت الذي هو ضد للحياة.
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 لأواس مضاف حنو ةواحملذوف إما جزء مجل شيءيکون حبذف  ما وهو  احلذف وإجياز

وکان من  حنوة و صفأ ابن جال وطالع الثنا� �أ حنو و موصوفأ )82(يوسف: ةالقري

ه قبل بدليل ما هاحنو  وأ ةصحيح يأ )79(الكهف:غصبا  ةخذ کل سفين� كم ملئهورا

  ... جواب شرط وأ مر شرط کما وأ

  

 و الکالمه يأ شيءيکون حبذف  ما وهو  احلذف إجيازو هجياز إلمن ا الضرب الثاينو

كاملبتدإ واخلرب والفاعل   ةعمد ةمجل86واحملذوف إما جزء شيءحبذف اختصار  هفي الذي

ل أاسو  يأ ةالقري لأواس حنو ةو بدل من جزء مجله مضافكاملفعول  ةفضل وأکان 

عطف علی مضاف  موصوف ةمجل جزء وأمضافا  هحال کون ةل جزء مجلأهف ةل القريأه

 "جال"� ابن رجل جال أ يأمور رکاب صعاب األ يأ ابن جال وطالع الثنا� �أ حنو

وکان  حنوعطفت علی موصوف  ةصف ةجزء مجل وأو رجل هحملذوف  ةوقعت صف قد

 هاحنو  وأ ةصحيح ةسفين يأ غصبا ةخذ کل سفين� كملم همامأ يأ مئهمن ورا

 وهو املذكور  کان قبل القول  الذيبدليل القول  يأ هقبل بدليل ما ةمعيب غري وأ ةکسليم

 ةمجل جزء وأ ةاملعيب ةخذ السفين� کان ال  كن امللأذا يدل علی ها و هعيبأن أردت أف

 يهو  ةربعمور األجواب األ نشاء من تقدير الشرط يفخر �ب االآ يف مر شرط کما

 كين بيتأو  هنفقأ هرزقإن اُ  يأ هنفقأماال  ليت يل حنو يهمر والنام واألهستفالوا التمين

تشتم يکن خريا  ال و كکرمأ إن تکرمين يأ كکرمأ کرمينأو  كزر أ هإن تعرفيني يأ كزر أ

 .جازم غري وأجازم  جواب شرطا حال کو� ةمجل جزء وأتشتم يکن خريا  إن ال يأ

   

                                                 

  86  املراد جبزء اجلملة ما ليس مستقال كالشرط وجوابه و�جلملة ما كان مستقال.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

خلفکم لعلکم ترمحون  يديکم وماأم اتقوا ما بني قيل هل إذاو  ختصار حنوالرد ا�إما 

و أ الوصف هحييط ب ال شيء هنأعلی  ةللدالل وأ هبعد بدليل ما عرضواأ يأ )40(يس:

 )27(األنعام: وقفوا علی النار ولوتری إذ ماب ممکن مثاهلهب نفس السامع کل مذهلتذ

ومن  يأ )10(احلديد:نفق من قبل الفتح وقاتل أمنکم من  ييستو ال حنو ذلك و غريأ

ليحق  حنو عن سبب مذکور ةمسببة وإما مجل هبعد وقاتل بدليل ما هنفق من بعدأ

فانفجرت  حنو ةسبب ملذکور  وأفعل  فعل ما أي )8(األنفال:احلق ويبطل الباطل 

ا مهو غري أا فقد انفجرت ن يقدر فإن ضربت �أا وجيوز � هإن قدر فضرب )60(البقرة:

 هويلأکم بتئنبأ� أ حنو ةکثر من مجلأمر وإما  علی ما )48(الذار�ت:دون هفنعم املا حنو

�  هفقال ل ه�أف ففعلوا �ؤ الر  هستعرب يوسف أل إىل يأيوسف  )45(يوسف:رسلون أف

  ... يوسف

  

 إذاو  حنوختصار ا�رد لطلب اال أي ختصارالرد ا� جواب الشرط يکون حذف إما

قيل  إذا" عيني عرضواأ يأخلفکم لعلکم ترمحون  ما يديکم وأم اتقوا ما بني قيل هل

 بدليل قول يکون بعد القول يأ هبعد بدليل ما "عرضواأ" وهجوابه و حذف شرط  "مهل

يکون  وأ )46(يس: ا معرضنيهال کانوا عنإم من آ�ت ر� ةم من آيهتي� ماو  وهو  املذكور

 أي الوصف هحييط ب ال شيءجواب الشرط  يأ هنأعلی  ةللداللحذف جواب الشرط 

الواصف  هيکون فوق کل وصف يذکر و هوصف واصف بل  شيءال ذلكحييط ب ال

  يفو مرغو�أمقام الوعيد   يفو�هر م مراأ شيءکون الل ةعند قصد املبالغ �لعموم ذلكو 

ب نفس هلتذ جواب الشرطيکون حذف  وأاملعنی  ذاهن تدل علی ئمقام الوعد والقرا

ما مثاهل هب املناسب عندهلتمکن لکل سامع اختيار املذ يأ ب ممکنهالسامع کل مذ

حذف و للشرط  "لو" وقفوا علی النار تری إذ ولو مرين املذکورين اآلنمثال األ يأ
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لتحصل لکل سامع  وأوصف واصف  هحيصر  وب الهر مر مأ هنأعلی  ةللدالل هجواب

ذهبت نفسه  مسع السامع  ولو ترى إذ وقفوا على النار إذاف هاملناسب عند طريقاختيار ال

يکون  قد وأوتعلقت بكل طريق ممكن وجعلته جوا� كسقوط حلمهم أو حرقهم وغريمها 

 ييستو  ال حنوواملفعول  إليه الشرط کاملسند واملسند جواب غري يأ ذلك غرياحملذوف 

نفق من أومن  وهو إليه املسند حذف قد يأنفق من قبل الفتح وقاتل أمنکم من 

 ئكولأ وهو  كاإلرشاد املبار  ذاهبدليل القول يکون بعد  يأ هبعد بدليل ما وقاتل هبعد

عطف علی إما جزء  ةوإما مجل )10(احلديد:نفقوا من بعد وقاتلوا ألذين من ا ةعظم درجأ

راد الکالم أ ة؟اجلزاء مجلالشرط و نا حيث مل يعد هه ةراد �جلملأفإن قلت ماذا  ةمجل

لی إحيتاج  هنمن کالم آخر فالشرط ليس کالما مستقال أل ايکون جزء ال الذي املستقل

املراد �حلق هو اإلسالم  ليحق احلق حنو عن سبب مذکور ةمسببجزاء وکذا اجلزاء 

الكفر و�بطاله هو حموه املراد �لباطل هو  ويبطل الباطلو�حقاقه هو إثباته وإظهاره 

ذا سبب مذکور حذف هف ويعدمهسالم ويظهره وميحو الكفر ت اإلبليث أي وإعدامه

 أيحينئذ يقدر فشيئا معلال وليس مذكورا  ها للتعليل وهو يقتضيألن الالم في همسبب

حيذف  قد وأ من تقوية املؤمنني ونصر�م وتضعيف الكافرين وخذال�مفعل  فعل ما

ة ا مجل� هفضرب يأا � هفانفجرت إن قدر فضرب حنو ةاملذکور  ةاملسبب ةللجمل سبب

فإن ضربت نا ه ن يقدرأوجيوز  "فانفجرت" يهو  ةاملذکور  ةاملسبب ةللجمل ةحمذوف ةسببي

كون احملذوف جزء مجلة وهو الشرط فيا فانفجرت � همقام فضرب ا فقد انفجرت�

 يأ امهغري احملذوف يکون  وأاملثال مما حنن فيه من حذف اجلملة  يكون هذا الحينئذ ف

 هذهن أمن  ستئنافالحبث ا يف مر دون علی ماهفنعم املا حنووالسبب املسبب  غري

 ب والتقديرمسب ال سبب و ال ةحمذوف ةالکامل ةعلی حذف املبتدإ واخلرب فاجلمل ةاجلمل

� أ حنو ةواحد ةکثر من مجلأحيذف  قد يأ ةکثر من مجلأوإما م حنن هدون هفنعم املا
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ألطلب منه تعبري  أي� ؤ الر  هستعرب يوسف أل إىل يأرسلون يوسف أف هويلأکم بتئنبأ

 هفقال ل مجلة �لثة حمذوفة ه�أف مجلة �نية حمذوفة ففعلواهذه مجلة أوىل حمذوفة ف الرؤ�

ن أ لكمنه يمكن ف يوسف مجلة خامسة حمذوفة قائم مقام أدعو�  مجلة رابعة حمذوفة

  ة. واحد ةکثر من مجلأحذف  علمت
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

وإن  ن يقام حنوأمر و  مقام احملذوف کما شيءيقام  ن الأني هواحلذف علی وج

 اهمن ةکثري ه  دلتأحتزن واصرب و  فال يأ )4(الفاطر: كفقد کذبت رسل من قبل كيکذبو 

 ةحرمت عليکم امليت ر علی تعيني احملذوف حنوهظواملقصود األه ن يدل العقل عليأ

 هعذاب وأ همر أ يأ )22(الفجر: كجاء ربو  ما حنوهن يدل العقل عليأا هومن )3(املائدة:

 )32(يوسف: هفي ملتنين يلکن الذفذ علی التعيني حنو ةوالعاد هن يدل العقل عليأا هومن

 تعالی هلقول ه"مراودت يف"و )30(يوسف: ا حباهشغف قد تعالی هلقول ه"حب يف" حيتمل هفإن

 ت علی الثايندل ةوالعاد ماهحتی يشمل ه"نأش يف"و )30(يوسف: ها عن نفسهراودفتتُ 

الفعل  ا الشروع يفهومن هإ� هر هلق ةالعاد يف هعلي هالم صاحبيُ  املفرط الن احلب أل

 �لوفاء للمعرس هکقول قرتانالا اهومن هل أمبد ةجعلت التسمي ما فيقدر بسم هللا حنو

  ... عرستأ يأوالبنني 

  

 يف مر کما ةبل يکتفی �لقرينمقام احملذوف  شيءيقام  ن الأني هواحلذف علی وج

ا هوغري منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  يستوي ال قوله تعاىل من حنو ةالسابق ةمثلاأل

 قدف هفقول كفقد کذبت رسل من قبل كوإن يکذبو  حنومقام احملذوف  شيء ن يقامأو 

 يأاحملذوف  قيم مقام مضمون اجلزاءأسبب ملضمون اجلزاء و  وهکذبت ليس جزاء بل 

 يأ اهمن ةکثري احلذف  ةدلأ يأ هدلتأو من دليل  هل بد مث احلذف ال حتزن واصرب فال

 رهظواملقصود األعلی احلذف  يأ هن يدل العقل عليأللحذف  ةالکثري  ةدلمن األ

حذفا إذ  ناههن أفالعقل يدل علی  ةحرمت عليکم امليت علی تعيني احملذوف حنو

واملقصود  املكلفني إذ ال معىن لتعلق التكليف �لذواتفعال تتعلق � ةحکام الشرعياأل

حصل تعيني  فقدنتفاع �ا أو اال اتناوهل ةاآلي هذه يف ةشياء املذکور األ هذهوضح من األ
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ماهن يدل العقل عليأاحلذف  ةدلأمن  يأا هومنلی املقصود إنا �لنظر ه 87احملذوف

فالعقل يدل علی  هعذاب وأ همر أی أ كجاء ربو  حنوعلی احلذف وتعيني احملذوف  يأ

من  يأ اهومن هعذاب وأالرب  مرأمرين علی تعيني واحد من األو  يءالرب من ا� هتنزي

علی  يأ علی التعينيتدل  ةوالعادعلی احلذف  يأ هن يدل العقل عليأاحلذف  ةدلأ

 يف" تقدير حيتمل هفإنأما تعيني احملذوف  هفي ملتنين يلکن الذفذ حنوتعيني احملذوف 

 قد تعالی هلقول هفعالأيسلم اللوم علی ذات الشخص بل اللوم علی  ن العقل الأل ه"حب

فعال الشخص ألوما علی  ه"مراودت يف" حيتمل تقديروه حب اهشغف قد يأ ا حباهشغف

 ماهحتی يشمل ةاملذکور  ةللعل ه"نأش يف" حيتمل تقديرو ها عن نفسهراودفتٰ تُ  تعالی هلقول

 "يف علی تقدير يأ دلت علی الثاين ةوالعاد ةاحلب واملراود ه"نأش يف" حتی يشمل يأ

فی  هعلي هالم صاحبيُ  ال هاهمنت بلغ قد الذي باحل عينأ ن احلب املفرطأل ه"مراودت

 الم صاحب احلب املفرط علی احلبيُ  ال يأ مراودته" تقديُر "يف تعنيف هإ� هر هلق ةالعاد

 ةو املراودهتعني احملذوف و  ذا� هإ� هوجلرب  هر احلب املفرط صاحبهلق ةالعاد املفرط يف

الفعل  يأ ما فيقدر بسم هللا الفعل حنو الشروع يفف و ذتعيني احمل ةدلأمن  يأا هومن

 ويف شربأ بسم هللا الشرب ويف قرءأ بسم هللاة القراء يفف هل أمبد ةجعلت التسمي الذي

 الذيمقارنة الكالم  يأ قرتانالاتعيني احملذوف  ةدلأمن  يأ اهومن کلآ بسم هللا کلاأل

 يف يأ عرستأ يأ والبنني �لوفاء للمعرس هکقول وقع فيه احلذف لفعل املخاطب

والد مع الزوج واأل اسکينا فقالوا هل فا للزفاهلی بيت زوجإرخصت العروس  ةليهاجلا

   .والبنني عرست �لوفاءأ هوالوفاء فتقدير  ة�حملب

  

 
                                                 

  87 هو املضاف أي حرم عليكم أكلها.
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 ن يفليتمک وأصورتني خمتلفني  املعنی يف ام لريی�إلا يضاح بعدإلطناب إما �إلوا

فإن  )25(طه: يصدر  رب اشرح يل حنو هالعلم ب ةلتکمل لذ وأالنفس فضل متکن 

�ب نعم علی  هومنه يفيد تفسري  "يصدر "و هل ما شيءيفيد طلب شرح ل "اشرح يل"

ذکر إبراز  سوی ماه حسن جهو و  نعم زيد ختصار کفیالريد اأ إذ لو حد القولنيأ

 تی يفؤ ن يأو هالتوشيع و  هومن ام اجلمع بني املتنافينيهعتدال وإيالمعرض ا يفالکالم 

الصالة قوله عليه  ول حنوما معطوف علی األهثنی مفسر �مسني �نيعجز الکالم مبُ 

  ... ملخصلتان احلرص وطول األ هيشيب ابن آدم ويشيب في والسالم

  

ا مهإحدا صورتني خمتلفني املعنی يفالسامع  ام لريی�إلا يضاح بعدإلطناب إما �إلوا

ما هذکر مب إذا شيءن الأل النفس فضل متکن ن يفليتمک وأ ةخری موضحواأل ةمهمب

ن حصول �ملعنی أل يأ هالعلم ب ةلتکمل لذ وأالنفس  يفرسخ أوقع و أمث بني کان 

 "اشرح يل" فإن يصدر  رب اشرح يل حنو هالعلم ب ةورث کمال لذالشوق يُ  بعد شيءال

 ذلكتفسري  يأ هيفيد تفسري  "يصدر "وللطالب  يأ هل ما شيءطلب شرح ل يفيد

 ةمهللمب ةموضح ةصور  "يصدر "و ةمهمب ةصور  "رب اشرح يل" نأ فانظر يف شيءال

ن املعنی ام خيرب عن فضل متک�إلا يضاح بعدإلا فعلم منه أنام �إلا يضاح بعدإلا عينأ

من  يأ هومن  الطلب والشوق بعد هحلصول شيءال وأالعلم �ملعنی  ةالنفس وکمال لذ يف

جعل املخصوص �ملدح خرب وهو  حد القولنيأ�ب نعم علی ام �إلا يضاح بعدإل�ب ا

نعم  کفیطناب إلا كوتر  ختصارالريد اأإذ لو زيد  وهنعم الرجل  مبتدإ حمذوف حنو

إبراز ام �إلا يضاح بعدإلمن اسوی ما ذکر حسن �ب نعم  يأ هحسن جهو و زيد 

جياز حبذف إلام وا�إلا يضاح بعدإلطناب �إلا هةمن ج عتدالالمعرض ا الکالم يف

إجياز  هو زيد وفيهنعم الرجل  هصلأن أيضا من حيث أإطناب  هنعم زيد في املبتدإ حنو
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اجلمع بني  �ب نعم يف نأل ام اجلمع بني املتنافينيهوإيحذف املبتدإ  هةمن جأيضا 

تی ؤ ن يأو هالتوشيع و ام �إلا يضاح بعدإلمن ا يأ هومن متنافيانا مهجياز و إلطناب واإلا

و هالتوشيع  يأ ولما معطوف علی األهثنی مفسر �مسني �نيعجز الکالم مبُ  يف

قوله  حنوول األ ما معطوف علیهمسني و�نيال� هالکالم مث تفسري  ثنی علی آخرتيان مبُ إلا

 ويشيب هالضعف والشيب من آ�رر ظهت يأ يشيب ابن آدمعليه الصالة والسالم 

السالم  هعلي هبقول ةالکالم ومفسر  علی آخر ةمذکور  ةذا تثنيه خصلتان هفيينمو  يأ

   .احلرص علىعطف  ملاحلرص وطول األ
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 تنزيال هليس من جنس هنأحتی ک هعلی فضل هاخلاص بعد العام للتنبي ذکرب وإما

 وةحافظوا علی الصلوات والصل الذات حنو يف التغاير ةالوصف منزل للتغاير يف

 سوف تعلمون مث کال کال يف نذارإلکيد اأکت  ةلتکرير لنکت�وإما  )238(البقرة:الوسطی 

يغال فقيل إل� بلغ وإماأ نذار الثاينإلن اأعلی  ةدالل مثُ  ويف )3,4(التكاثر: سوف تعلمون

وإن  شعر اقوهل يف ةاملبالغ ةا کز�ديتم املعنی بدو� ةختم البيت مبا يفيد نکتهو 

ن أک شعر هقول يف هوکتحقيق التشبي �ره سأر  علم يف هنأک:  هب ةدامت اهلأصخرا لت

 خيتص �لشعر مل يثقب وقيل ال الذياجلزع  رحلناأو : نا ئابعيون الوحش حول خ

  ... )21(يس: تدونهم مهو ا جر أم كلأيس تبعوا من الا تعالی هبقول ذلكومثل ل

  

علی  يأ هعلی فضل هللتنبي أحيا� العامذکر  ذکر اخلاص بعدبيكون إما طناب إلاو

 تنزيال للتغايرمن جنس العام  يأ هليس من جنساخلاص  يأ هنأحتی کاخلاص  ةمزي

حافظوا علی  الذات حنو يفما هبين التغاير ةالوصف منزل يفبني العام واخلاص 

وال مث أالصلوات ذکر  أين العام أ ا الطالب يفهيأفتفکر  الوسطی وةالصلوات والصل

تغاير بني العام  السّلم أن اخلاص و ذلك علی فضل  هالوسطی للتنيب وةالصل أياخلاص 

ن املراد ما من حيث الوصف ألهبل التغاير بين وةما من قبيل الصل�الذات أل يف واخلاص

ف منزلة لكنه نزل التغاير يف الوص يالبواق تواالعصر و�لصل ةالوسطی صال وة�لصل

جل أل ةاجلمل وأبتکرير اللفظ  يأ ةلتکرير لنکت� يكون إماطناب إلاوالذات  التغاير يف

سوف  سوف تعلمون مث کال کال ةاآلي هذه يفوالتخويف  نذارإلکيد اأکت ةالنکت

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

202

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ومعىن هذه اآليةول من األ بلغأبعد مث  نذار الثاينإلن اأعلی  ة داللمثُ  88ويف تعلمون

کيد � ةالثاني ةفاجلمل ةلی اآلخر إالدنيا  متم يف ما قدمتدهشا إذا هعلينتم أفيما  إاخلط

 اختلف يف اعلم أنه يغالإل�يكون  إماطناب إلاوولی األ ةاجلمل نذار يفإلللتخويف وا

 ةختم البيت مبا يفيد نکتو ه فقيل أيبقوله  ةالرمح هاملصنف علي إليهأشار  کما  هتفسري 

معنی الشعر  يتم ةتفيد نکت اليت ةو ختم الشعر �جلملهيغال إلا يأ ايتم املعنی بدو�

 شعرا صخر هخيأ ةمرثي قول اخلنساء يف يأ اقوهل يف ةاملبالغ ةکز�د لنكتةا تلكبدون 

 اجلبل ةذرو  يف أي هسأر  علم يف هنأکبصخر  يأ ه ب ةدااهل يلتقتد يأ متأوإن صخرا لت

 هو تشبيهو  حلصول املقصود ياوافكان  "علم هنأک"و ةملبالغا يف ةز�د" �ر هسأر  يف" �ر

 مبالغة يف ظهوره يف هتداءهو أظهر احملسوسات يف اال الذيجلبل املرتفع � صخر

  ةليهاجلا الناس يف نورث احلسن املضاعف للشعر ألي "�ر هسأر  يف" ذكرلکن  هتداءاال

 يتدهس اجلبل ليأنصرام للمسافرين وکانوا يوقدون النار علی ر التمون الطعام واهکانوا ي

 ن عيون الوحشأک شعر هقول يف هوکتحقيق التشبي ةلطلب العون والنصر  هليإالضالون 

مجع رحل  رحلناأو  خيامنا أي نائابحول خالوحش  الظبياء وبقر عيون الوحشاملراد ب

أيضا كسرها وعلى كل صورة فالزاء  اجليم وحكي بفتح 89اجلزعنا ئابخ عطف علی

بضم الياء وفتح الثاء  مل يثقب الذي ساكنة وأما اجلزع بفتح اجليم والزاء فهو ضد الصرب

مل  الذي"بذکر  هذا التشبيهحقق  ت عيون الوحش �جلزع وقدهشب قدوتشديد القاف 

                                                 
هذا جواب عما يقال كيف يكون الكالم تكريرا مع أن العاطف يستدعي كون املراد �لثاين غري األول؟ مث إن  88

به ال �عتبار أنه  �عتبار ز�دة انضمام املنذر قلت إذا كان اإلنذار الثاين أبلغ مل يكن تكريرا لألول قلت كونه أبلغ

  زاد شيئا يف املفهوم �لنسبة إىل اإلنذار األول. 

89   "��  هو عقيق فيه دوائر اليباض والسواد وهو کان قسما من التعويذ وهذا حرام ألنه قد قرئت عليه �

   الوظائف احملرمة.
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 وقيل الصال أالعني  �لعني لعدم الثقب يف هشبأمثقوب کان  کان غري  إذا هنأل "يثقب

 تبعوا من الا تعالی هبقولالشعر  غري يغال يفإلا ذلك�لشعر ومثل ليغال إلا خيتص

م "ه ذکر ذلكتدون ومع هم ةحمال م الفالرسل املقتدی � تدونهم مهو  اجر أم كلأيس

نكتة ألن أصل احلث ال التصريح وهذه هيمن جهة  تباعالث علی ااحل ةلز�د "تدونهم

     .لداللته على اهتدائهم وطلب اتباعهم اتبعوا املرسلني بقوله تعاىلحصل  والرتغيب قد
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ضر�ن  وهللتوکيد و  هاتشتمل علی معنا ةجبمل ةو تعقيب اجلملهيل و ي�لتذ وإما

 ال الکفورإ يل جناز هکفروا و  م مباهجزينا ذلك مل خيرج خمرج املثل حنو ضرب

ق الباطل إن هوقل جاء احلق وز  حنو خمرج املثلخرج أوضرب  على وجه )17(السبأ:

وإما  ةاآلي هذهکيد منطوق کأن يکون لتأيضا إما أ وهو  )81(اإلسراء:وقا هالباطل کان ز 

 وإما ذبهالرجال امل يأعلی شعث :  هتلم خا الأولست مبستبق  وم حنوهمف کيدألت

 املقصود مبام خالف هکالم يو   ن يعطی يفأو هيضا و أ�لتکميل ويسمی االحرتاس 

 ةذلأ وحنو يم� ةودمي الربيع صوب: ا همفسد غري كفسقی د�ر  شعر هکقول  هيدفع

  ... )54(املائدة: علی الکافرين ةعز أاملومنني  علی

  

 للتوکيد هاتشتمل علی معنا ةجبمل ةو تعقيب اجلملهيل و ي�لتذ يكون إماطناب إلاو

 وهو ولی األ ةتتضمن معنی اجلمل ىخر أ ةمجل ةکيد بعد مجلأذکر للتتن أو هيل يالتذ يأ

املراد بل  ةالضرب �فاد ذاهن مل يستقل � مل خيرج خمرج املثل ضر�ن ضربيل يالتذ يأ

 ال الکفورإ يل جناز هم مبا کفروا و هجزينا ذلك حنو هتکون قبل اليت ةيتوقف علی اجلمل

 ةتستقل �فاد ال ةالثانيو ولی األ ةمعنی اجلملعلى تشتمل  ةالثاني ةفاجلمل على وجه

تتصور  ةاآلي يف ةالثاني ةن اجلملأ هولی واملراد بعلی وجاأل ةاملقصود بل تتوقف علی اجلمل

اجلزاء  ذلك ياز جنل هولی فرياد و األ ة�جلمل ة الثانيةاجلمل به تتعلق الذي هعلی الوج

 ةومذکور  ةمستقل ةالثاني ةن اجلمل� خرج خمرج املثلأوضرب الکفور  الإاملخصوص 

فإن الباطل   وقاهق الباطل إن الباطل کان ز هوقل جاء احلق وز  حنوعلی ضرب املثل 

خمرج ضرب املثل  ةاملراد وخمرج ةفادإل ةولی مستقلاأل ةا معنی اجلملهوقا مع تضمنهکان ز 

کيد ألت يت� ةالثاني ةاجلمل يأ منطوقمر أ کيدأن يکون لتأيضا إما أيل يالتذ يأ وهو 

 ةواحد ةماد لفاظ اجلملتني يفأ كاشرتا هنا ولی واملراد �ملنطوقاأل ةاجلمل مر مذکور يفأ
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قل جاء احلق  أي  ةاآلي هذهک ةخری فعلياأل ةواجلمل ةکدؤ م ةمسيا امهکانت إحدا لو و

 هز " ةواحد ةماد لفاظ اجلملتني يفأ كتشرت اإ�ا ف وقاهق الباطل إن الباطل کان ز هوز 

احملمول فيهما من مادة اجلملتني واحد وهو الباطل و  يفن املوضوع إأو  "ق و ب ط ل

يکون  إمايل يالتذو ةدؤكم ةامسي ةوالثاني ةولی فعلياأل ةمث اجلملالزهوق  واحدة وهي

بفتح  علی شعث:  90هتلم خا الأولست مبستبق  حنوولی األ ةاجلمل ومهمف کيدألت

الدهن فتكثر أوساخه األصل انتشار الشعر وتغريه لقلة التعهد �لتسريج و  العني هو يف

اللفظ الزمه وهو األوساخ احلسية فهو جماز مرسل عالقته اللزوم مث استعري  مث استعمل يف

 اخلصال الذميمة جبامع القبح فهو استعارة مبنية على جماز يلألوساخ املعنوية وه ا�ازي

ليك لعدم رضاك بعيوبه تضمه إ لست مببق لك مودة األخ ال أيذب هالرجال امل يأ

الکامل  يا علی نفهومهولی تدل مبفاأل ةإن اجلملوصفاته الذميمة املوجبة لتفرق حاله ف

�لتکميل ويسمی  يكون إماطناب إلاوالکامل  يکيد نفألت ةالثاني ةمن الرجال فاجلمل

التکميل  يأ هاملقصود مبا يدفعم خالف هکالم يو   ن يعطی يفأو هيضا و أاالحرتاس 

فسقی شعر  هکقول اإليهام ذلكالكالم املوهم خالف املراد ما يدفع  أن يذكر يف وه

املسرتسل وأقله ما بلغ  املطربكسر الدال  ةصوب الربيع ودمي : اهمفسد غري كد�ر 

 برق ال رعد فيه و ال الذيغ أسبوعا وقيل املطر الدائم ثلث النهار أو الليل وأكثره ما بل

من قبيل عطف مث اعلم أنه مل يقيد الدمية بزمن الربيع كما قيد الصوب ليكون العطف 

الکالم  ذا" هيم� ةصوب الربيع ودمي كفسقی د�ر " تسيل يأ يم�العام على اخلاص 

 ةذلأ وحنوم هالو  ذاهيدفع  "اهغري مفسد"لكن  ا بنزول املطرهم خراب الد�ر وفسادهيو 

م قوم همنني و ؤ فريق من امل صفةل "مننيؤ علی امل ةذل"أ علی الکافرين ةعز أعلی املومنني 

 ةم الذلهمنني ضربت عليؤ الفريق من امل ذاهن م �هالو  أفقد نش يشعر موسی األ يبأ
                                                 

  90 حال من "أخا" أي ال صفة له ألنه ليس مقصود الشاعر أخا معينا بل مطلق أخ.
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تذللهم للمؤمنني  نأا علی هبينعلی الکافرين ت ةعز أه م بقولهالو  ذاه والضعف فدفع هللا

التواضع إمنا يكون عن ليس لضعفهم وعدم قو�م بل تواضعا منهم للمؤمنني والتذلل مع 

   .ن األذلة من التذلل واخلضوع ال من الذلة واهلوانرفعة مث أ
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 ةکاملبالغ  ةلنکت ةم خالف املقصود بفضلهيو  کالم ال  تی يفؤ ن يأو هتميم و ت�ل وإما

وإما  مع حبه أيه وج يف )8:الدهر( مسکينا هبطعمون الطعام علی حُ ويُ  حنو يف

کثر أ وأ ةجبمل بني کالمني متصلني معىن وأثناء الکالم أ تی يفؤ ن يأو هعرتاض و ال�

 وجيعلون � تعالی هقول يف هام کالتنزيهيإلسوی دفع ا ةلنکتعراب من اإل احمل هل ال

ا هإن الثمانني وبلغت شعر هقول کالدعاء يفو  )57(النحل: ونهيشت م ماوهل هالبنات سبحان

ن أ هينفع ءواعلم فعلم املر  شعر هقول يف هلی ترمجان وکالتنبيإ يحوجت مسعأ قد: 

 تعالی هيضا قولأ ةکثر من مجلأو هقدرا ومما جاء بني کالمني و  ما کل  يتسوف �

رين نساءکم حرث لکم هحيب التوابني وحيب املتط إن هللا مرکم هللاأن من حيث هتو أف

 مرکم هللاأن من حيث هتو أف هنساءکم حرث لکم بيان لقول هفإن قول )222,223(البقرة:

...  

  

 ةم خالف املقصود بفضلهکالم اليو   تی يفؤ ن يأو هتميم و ت�ليكون  إماطناب إلاو

  ةلنکتالصريح  غريالب الفاعل ئ� ة"بفضل"مثل املفعول واحلال وا�رور والتمييز وغريها 

 إن کان الضمري يف يأ هوج يف مسکينا هبعلی حُ  طعمون الطعامويُ  حنو يف ةکاملبالغ

طعمون ويُ يكون  ةصل العبار أفيثار إلا يهو  ةکتنل ةفضل وهلی الطعام فإراجعا  ه"حب"

 �ه" حب" جعل الضمري يف مسکينا وإن هليإحتياج الحب الطعام وا يأ هالطعام مع حب

و هو  ةمعرتض ةمجل هاملراد بعرتاض ال� يكون إماطناب إلاو املراد صلأ ةديأو لتهتعالی ف

 ةواحد ةمن مجل کثرأ وأ ةجبمل بني کالمني متصلني معىن وأثناء الکالم أ تی يفؤ ن يأ

 وجيعلون � تعالی هقول يف هام کالتنزيهيإلسوی دفع ا ةلنکت عرابا من اإلحمل هل ال

 قد ةمعرتض ةمجل"ُسبحانه"  مهنفسم البنني ألمن إثبا� ونهيشت م ماوهل هالبنات سبحان

 "ونهيشت م ماالبنات وهل وجيعلون �" بني کالمني متصلني معىن وأالکالم  وقعت بني
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بيا�  ن يکون الثاينأ إذ املراد �تصال الکالمني معىن ذان الکالمان متصالن معىنهف

 هنمن البنني والبنات أل هوتقديس هللا هتنزي إىل ةنا إشار ه ةبدال والنکت وأکيدا � وأول لأل

 ذين الکالمنيهثناء أ عراب يفإلمن ا هبحانسُ  أي ةاجلمل هذحمل هل ال يلد ومل يولد و مل

 يمضت من عمر  اليت ةالسن يأ إن الثمانني شعر هقول يف هعطف علی التنزي کالدعاءو 

بصوت أجهر  يأ لی ترمجانإ يحوجت مسعأ قدا هإ� هللا كبلغ يأبفتح التاء  اهوبلغت

لغة بلغة  األصل من يفسر ان يفإن كمن الصوت األول هذا هو املراد �لرتمجان هنا و 

واجليم مث الرتمجان بفتح التاء الکالم لغرض الدعاء  ثناءأ يف ةمعرتض ةمجل "اهبلغت" أخرى

زعافر ويقال أيضا بضم اجليم وفتح التاء ورمبا ضمت التاء مع جيمع على تراجم كزعفران و 

ن أ هينفع ءفعلم املر مر األ بصيغة واعلم شعر هقول يفعطف علی الدعاء  هوکالتنبياجليم 

بني  ةمعرتض ةمجل ه"فعلم املرء ينفع"شباع إلل "قدرا" لف يفاأل کل ما قدرا  يتسوف �

 يضاأ ةکثر من مجلأو هومما جاء بني کالمني و   العلم طلبعلی  هللتنبي اعلم ومفعوله

 تعالی هقول ةواحد ةکثر من مجلأعرتاض الوقع بني کالمني وا الذيعرتاض المن ا يأ

حيب التوابني وحيب  إن هللا مرکم هللاأن من حيث هتو أف خر مع املقولؤ م أمبتد

كو�ن موضع   موضع حرثكم ويف أيحمرث لكم  أي رين نساءکم حرث لکمهاملتط

كما تطلب الغلة احلرث تنبيه على أن الغرض من إتيا�ن طلب الغلة منهن وهو النسل  

هو  الذي فهمت أن احلكمة األصلية من إتيا�ن طلب النسل إذاف من احملرث احلسي

املرتتب عليه تكثري خيور الدنيا واآلخرة  فيه من بقاء النوع اإلنساينأهم األمور منهن ملا 

يطلب منه اإلتيان شرعا  الذييطلب منه النسل هو املكان  الذيملوضع فهمت أن ا

 مرکم هللاأن من حيث هتو أف هبيان لقول نساءکم حرث لکم هفإن قول لتلك احلكمة

ن من هتو أف أين الکالم يشتمل علی کالمني أل ةواحد ةکثر من مجلأنا اعرتاض ه

کثر من أعرتاض الما واهموجود بين تصال معىنالونساءکم حرث لکم وا مرکم هللاأحيث 
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رتغيب العرتاض الا يف ةوالنکت رينهحيب التوابني وحيب املتط إن هللاأعين  ةواحد ةمجل

  ه. وا عنوالتنفري عما � همروا بأفيما 
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ا هتلي ال ةآخر مجل هم وقوعهذکر مث جوز بعض ما غري هفي ةکون النکتت وقال قوم قد

 كونهم  هالتکميل وبعض صوربعض يل و يالتفسري التذ ذاا فيشمل �� ةمتصل ةمجل

لذين ا تعالی هکقول  ذلك بغري وإما التتميم والتکميل فيشمل بعض صور ةمجل غري

مل  اختصر لو هفإن )7:(املؤمن هب منونؤ م وير� يسبحون حبمد هحيملون العرش ومن حول

ميان إلار شرف اهإظه وحسن ذکر  متهبثمن ي هم الينکر ن إميا�أل ه"منون بؤ وي" يذکر

ا وکثر� هحروف ةطناب �عتبار قلإلجياز واإليوصف الکالم � قد هنأواعلم  هترغيبا في

عن  إذايصد عن الدنيا  ع هصل املعنی کقولأ يف هل لی کالم آخر مساوإ ة�لنسب

 جانب الفقر کانت العليا يف  إذا: لی جانب الغنی إلست بنظار  قوله شعرسودد و 

احلماسی وقول  )23(األنبياء:لون ئم يسهيفعل و  ال عمئيس ال تعالی هقول هويقرب من

  ... ينکرون القول حني نقول وال :م نا علی الناس قوهلئإن شوننکر  شعر

  

دفع يعرتاض الن اأمن  ذکر ما غريعرتاض الا يف يأ هفي ةکون النکتت وقال قوم قد

وقع  إن يأا � ةمتصل ةمجل اهتلي ال ةمجلآخر  هم وقوعهمث جوز بعض ةام لنکتهيإلا

إن كانت و  مآخر الكال يفعرتاض فيكون االبعده  مجلة ال ورتاض على آخر مجلة عاال

 يليالتفسري التذ ذا�عرتاض الا فيشمل اتصلت به معىن عرتاض ماأخرى بعد االمجلة 

سواء   ةلنکت عرابإلا من احمل هل کثر الأ وأ ةتيان جبملإلو اهالء هؤ عرتاض عند الفا

و أ بني کالمني متصلني معىن وأ هآخر  يف وأالکالم  أثناء يف هغري  وأام هيإلدفع ا تکان

 وأ ةيکون جبمل ن التکميل قدأل التکميل صوربعض عرتاض الا ويشملمتصلني  غري

م  هبعضجوز و   تکون ال قد کون ذات إعراب وت قد ةالتکميلي ةا واجلملهغري بيکون 

 يأ ةمجل غري وأ ةتيان جبملإلو اهم هعرتاض عندالفا ةمجل غريعرتاض الوقوع ا يأ كونه

 بني کالمني متصلني معىنآخره أو  يفو أالکالم  ثناءأ ب الناقص يفاملرک وأاملفرد 
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يکون  مابعض الصور  أيأنه من  بعض صور التتميم والتکميلعرتاض الا فيشمل

طناب إما يکون إلا يأ ذلك بغري وإماو بني الکالمني املتصلني أالکالم  ثناءأ ا يفواقع

م ر� يسبحون حبمد هلذين حيملون العرش ومن حولا تعالی هکقول ةاملذکور  هالوجو  بغري

 يأ متهبثمن ي هينکر  م الن إميا�أل ه"منون بؤ وي" مل يذکر اختصر لو هفإن همنون بؤ وي

 هخبار بإللی اإ ةحاج م فالمنون �ؤ م من يينکر إميا� العرش ال ةمحل ئكةن إميان املالأل

من األمور السبعة السابقة حىت يتبني واحد ولك أن تعرض اآلية على كل معلوما  هلکون

من  ال ام ولك أنه مل يوجد فيها أحد منها أما كو�ا ليست من اإليضاح بعد اإل�

إل�ام قبله وأما  إيضاحا  ال وليس لفظه تكرارا  "ويؤمنون به" التكرير فواضح ألن قوله

الم كما لكلال  للشعر وليس ختما  "ويؤمنون به" كو�ا ليست من اإليغال فألن قوله

عطف على ما قبله فليس ختما وأما   "ويستغفرون للذين آمنوا" اإليغال إذ قوله هو يف

قبلها بل  على معىن ما "ويؤمنون به" ن التذييل فلعدم اشتمال مجلته وهيكو�ا ليست م

ليس لدفع  "ويؤمنون به" وأما كو�ا ليست من التكميل فإن قولهقبلها  معناها الزم ملا

ليس فضلة  "ويؤمنون به" التكميل وأما كو�ا ليست من التتميم فإن قوله يف اإل�ام املعترب

للعطف  "ويؤمنون به" قوله عرتاض فألن الواو يفليست من اال وهو ظاهر وأما كو�ا

وإن مل يكن الواو للعطف فيكون لالعرتاض عرتاض كو�ا من قبيل االن  اآلية عفتخرج 

 ال معطوفا على األول و ون الثاينتصال بني الكالمني أن يكوقد تقرر أن من مجلة اال

فيكون  "مر� يسبحون حبمد"معطوفا على مجلة  "ويستغفرون للذين آمنوا" شك أن قوله

ار شرف هإظ "همنون بؤ ي" ذكر أي هوحسن ذکر  "يؤمنون به" بينهما اعرتاضا وهو ما

 جيازإليوصف الکالم � قدن أالش ضمري هنأواعلم ميان إلا ی يفأ هميان ترغيبا فيإلا

حروف الکالم  يأ هحروف ة�عتبار قلمطنبا  يكون ن� طنابإلوا اموجز  �ن يكون

لی إذا يرجع هحروف الکالم و  ةکثر   يأا وکثر�جياز إللی وصف الکالم �إذا يرجع هو 
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املطنب  وأللکالم املوجز  يأ هل لی کالم آخر مساوإ ة�لنسبطناب إلوصف الکالم �

 ةسياد يأ سوددله ر هظ عن إذاعن الدنيا يعرض  يأيصد   ع هصل املعنی کقولأ يف

جانب  کانت العليا يف  إذا: لی جانب الغنی إبناظر  يألست بنظار قوله شعر و ورفعة 

لکن الکالم و ترجيح الفقر هصل املعنی و أ ةدي� ذان الکالمان يساو�ن يفهف الفقر

ذا القبيل همن  يأ هويقرب مناحلروف  ة�عتبار قل ينلی القول الثاإ ةول موجزا �لنسباأل

نا علی ئوننکر إن ش وقول احلماسی شعر لونئم يسهيفعل و  ال عمئاليس تعالی هقول

و هصل املعنی و أ ءداأ ما تساو يفهفي ينکرون القول حني نقول ال و :م الناس قوهل

حروفه �لنسبة  لكن الكالم األول موجزا �عتبار قلة مهعلی الناس ونفاذ احلکم علي ةالغلب

  .الكالم الثاين إىل
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  علم البيان يف الفن الثاين

 ةدالله و علي ةوضوح الدالل يف ةيراد املعنی الواحد بطرق خمتلفإ هو علم يعرف بوه

 وىلألوتسمی اه علی خارج عن وأئه و علی جز أ هعلی متام ما وضع ل ماإ اللفظ

 ة�لتضمن والثالث ةوالثاني ةولی �ملطابقوتقييد األ ةني عقليتخري وکل من األ ةوضعي

يراد املذکور إلوا هو غري أالعتقاد املخاطب بعرف  ولو ينهاللزوم الذ هلتزام وشرطال�

 وضحأا هلفاظ مل يکن بعضن کان عاملا بوضع األإن السامع أل ةتی �لوضعيأيت ال

 تلف مراتب اللزوم يفختن أجلواز  ةتی �لعقليأويت هال مل يکن کل واحد داال عليإو 

فمجاز  تهرادإعلی عدم  ةن قامت قرينإ هالزم ما وضع ل هراد باملمث اللفظ  الوضوح

فتعني  هعلی التشبي يبتين ما ها مث منهکجزء معنا هن معناا ألهوقدم علية ال فکنايإو 

  ... ةالثالث فاحنصر يفه التعرض ل

 

 مرجع علم املعاين هي ليتا ةن املطابقأل علم البيان بعد علم املعاين خذ املصنف يفأقد 

فوجد  ةيراد املعنی الواحد بطرق خمتلفإو هد و ئمر زاأمع  علم البيان يضا يفأ ةمعترب 

إمنا كان املراد �لعلم هنا أحد  يأ 91علمعلم البيان  يأ ووه هما من وجهتصال بيناال

و قواعد أالفن  ذاه ةممارس ةمن کثر  ةالنفس حاصل يف ةراسخ ةکيفي  هيو  ةملکاألمرين 

ويقال العلم  ةطالق العلم علی القواعد الغري املعلومإلعدم  ةوتقييد القواعد مبعلوم ةمعلوم

 يف كاملشرت اللفظ يلزم استعمال  لذا الف كشرتاال� ةوالقواعد املعلوم ةعلی کل من امللک

 هو معانيأ هحد معنييأ ةرادإذا صحت إممنوع  هفي هن استعمالأل ةمعين ةقرين التعريف بال

جيوز  هنز ألئجا هفاستعمال هو معانيأ همن معنيي کل معىن  كن يراد �ملشرت أذا صح إفقط و 

                                                 

 91 إن املراد �لعلم إما يكون ملكة أو أصوال ألنه قد يطلق على امللكة وقد يطلق على األصول.
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يراد املعنی إالعلم ذلك ب يأ هيعرف ب ةالقواعد املعلوم يأصول واأل ةکل من امللک  ة رادإ

سواء کانت من قبيل  ةخمتلفبرتاكيب  أي بطرقاملتکلم  الداخل حتت قصد الواحد

عظمت  و من قبيل ا�از حنوأ وصف زيد �جلود زيد کثري الرماد يقال يف کما  ةالکناي

يت أر  حنو ةستعار الو من قبيل اأ ةالسخاو  زيد کالبحر يف حنو هو من قبيل التشبيأيده 

 كلالطرق علی ذتلك  ةوضوح دالل يف يأ هعلي ةوضوح الدالل يف الدار يف البحر

خر واختالف من البعض اآل وضحأعلی املعنی  ةالدالل املعنی الواحد فبعض الطرق يف

 يو الذه يکون �عتبار املعنی القريب والبعيد من اللفظ حنو اخلفاءالوضوح و  الطرق يف

 هجرحتم معناه بقول هراد جل سبحانأ )60(األنعام: ارهجرحتم  �لنما يتوفاکم �لليل ويعلم 

 ماإ علی املعنیاللفظ  ةداللو  ةوضعي ةدالل ةواملراد �لداللارتکاب الذنوب هو و  92البعيد

كداللة  هاملعنی املوضوع ل كلعلی   يأ هل اللفظ ذلكعلی متام ما وضع تکون 

 ئهعلی جز  تکون وأعلى وحدة املعاجلة املركزية والشاشة ولوحة املفاتيح والفأرة  الكمبيوتر

 وأ الكمبيوتر على أحد من األجزاء األربعةكداللة  هعلی جزء املعنی املوضوع ل يأ

نسان إلا ةکدالل  هالزم ل همر خارج عن املعنی املوضوع لأعلی  يأ هعلی خارج عنکون ت

وکل من  ةوضعي وىلألوتسمی االسقف على احلائط  ةکداللو علی قابل العلم 

ويدل  هن الواضع قد وضع اللفظ لتمام معناأل ةوضعي وىلتسمی األ أي ةني عقليتخري األ

م من هتف 93ةالدالل هذهن أل ةني عقليتخري کل من األيسمى  و  ة�م ةدالل هاللفظ علي

 ةتقييد الدالل أي لتزامإل� ة�لتضمن والثالث ةوالثاني ةولی �ملطابقوتقييد األالعقل  هةج

 ةالثاني ةوالداللأو لتطابق اللفظ واملعىن  ةا علی متام املعنی مطابقهلصدق ةولی �ملطابقاأل

ا هلتزام لصدقال� ةالثالث ةوالداللله املوضوع  عنیزء يف ضمن املا علی اجله�لتضمن لصدق

                                                 

." ��
�
�� ��

�
 92 و معناه القريب يف األردية "�

  .واخلارج داللة اللفظ على كل من اجلزء أي 93
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  يأ 94ينهاللزوم الذهو لتزام الشرط ا أي هوشرطه الزم يأمر خارج التزم اللفظ أعلی 

علی  هفي هن حصولهالذ من حصول املعنی املوضوع يفمر اخلارج حبيث يلزم کون األ

ولو کان  يأ هو غري أالعتقاد املخاطب بعرف  لو ون ئالقرا ل يفمأو بعد التأالفور 

لزوم ک و بعرف خاصأسد لأل أةاجلر لزوم املخاطب بعرف عام ک هاعتقد االلزوم مملك ذ

ن کان عاملا بوضع إن السامع أل ةتی �لوضعيأيت ال يراد املذکورإلواالرفع للفاعل 

 ال ةالوضاح يف ةيراد املعنی الواحد بطرق خمتلفإ يأ وضحأا هلفاظ مل يکن بعضاأل

 لفاظمن األ واحد ن کان عاملا بوضع کلإن السامع أل ةاملطابقي ةالوضعي ة�لدالل يكون

 هعندآخر وضح من بعض أا هيکون بعض ال املعنی وعلی  ةالدالل يف ةلفاظ مستويفاأل

يف الداللة عليه ضرورة تساويهما يف العلم �لوضع املقتضي لفهم املعىن عند ذا تساوت إو 

ن  إف الورد هيشب هخد وضوحا وخفاء حنو تهادالل ختالف يفالتی اأيت فالمساع املوضوع 

 98ةالرتکيبي ئةيواهل 97والورد 96هيشب و 95اخلداملفردات کان السامع عاملا بوضع 

تفاوت  ال و ةاملطابقيالوضعية  ةذا املعنی بطريق الدالله ةدي� هفحصل ل 99ماهومدلولي

 ةمطابقي ةذا املعنی داللهدی کالم ٰاخر ؤ ن يأ هوامتنع عند100م عند علم الوضعهالف يف

ن مل يکن إ يأ الإو  هخفی منأو أ الورد هيشب هخد وضح منأالکالم  كلسواء کان ذ

                                                 
كلزوم البصر للعمى أو خارجي فقط   أو ذهين فقط اعلم أن اللزوم إما ذهين وخارجي كلزوم الزوجية لألربعة 94

لتزام �تفاق البيانني واملناطقة هو اللزوم الذهين صاحبه لزوم خارجي أو واد للغراب واملعترب يف داللة االكلزوم الس

  ال.
 ة.اخلد موضوع للوجن 95
 .مياثله معنا يشبه 96
 .علوماملنبت لالورد ل 97
 ه.لی فاعلإسناد الفعل هي إ 98
 .لوردلاخلد  بوت شبههو ث 99

 100 وإن مل يعلم الوضع مل يتحقق الفهم.
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املعنی  علی يأ هداال عليلفاظ من األ مل يکن کل واحدلفاظ السامع عاملا بوضع األ

ن أجلواز  ةتی �لعقليأويته العلم ب هيکون ل م علی العلم �لوضع والسامع الهلتوقف الف

 ة�لدالل ةيراد املعنی الواحد بطرق خمتلفإميکن  يأ الوضوح يف 101تلف مراتب اللزومخت

راتب لزوم اللوازم للملزوم يف األجزاء للكل يف التضمن وم تلف مراتب لزومختذ إ ةالعقلي

 حنو زيد إنسان اها بقلتهوبعض ةالوضاح ةا بز�دهفبعض ةمن حيث الوضاحلتزام اال

فاحليوان واجلسم النامي واجلسم املطلق واجلوهر كلها أجزاء لإلنسان لكن بعضها بواسطة 

الكل امللزوم واجلزء الالزم قد يكون خفيا لوجود الواسطة وبعضها بال واسطة فالربط بني 

فتخفى داللة الكل على اجلزء كداللة اإلنسان على اجلسم النامي أو املطلق أو اجلوهر 

وقد يكون الربط واضحا لعدم الواسطة فتظهر تلك الداللة كداللة اإلنسان على احليوان 

 منا لزوم بني الکر هفهالرماد  ةان وکثر الضيف ةلوازم کثر  هوصف ل لکرمفا زيد کرمي حنوو 

لوجود الرماد  ةم وکثر بني الکر  همنلعدم الواسطة بينهما وضح أو هو الضيفان  ةکثر و 

اللفظ ذلك  وضعالذي عنی امل يأ الزم ما همث اللفظ املراد بكثرة الضيفان   أيالواسطة 

 الإفمجاز و  هاملعنی املوضوع ل إرادةعدم  أي تهرادإعلی عدم  ةن قامت قرينإ 102هل

ه ن اللفظ املراد بأ هحاصل ةفکناي هاملعنی املوضوع ل ةرادإعلی عدم  ةن مل تقم قرينإ يأ

 ةرادإعدم علی  ةوقد قامت قرين هن يراد �للفظ الزم معناأول علی قسمني األ هالزم معنا

وما قامت  هن يراد �للفظ الزم معناأ ذا القسم مبجاز والثاينهويسمی ي احلقيق همعنا

 يأ اهعلياملصنف ا�از  وقدمة ذا القسم يعرف �لکنايهو  يصلاأل همعنا كعلی تر  ةقرين

ويقدم  ةالکناي معنی ا�از کجزء معىن نأل يأ اهکجزء معنا  هن معناأل ةعلی الکناي

 ةرادإالزم املعنی وميکن  ةالکناي ا�از ويف ذ يراد الزم املعنی فقط يفإاجلزء علی الکل 

                                                 

 101 أراد �للزوم ما يشمل لزوم اجلزء للكل يف التضمن ولزوم الالزم للملزوم يف االلتزام. 

 102 الضمري راجع إلی "ما".
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فتعني التعرض  هعلی التشبي يبتين 104قسم يأ مامن ا�از  يأ همث منيضا أ 103امللزوم

 ةثالث يأ ةالثالث يفاملقصود من علم البيان  فاحنصرقبل التعرض للمجاز  هللتشبي يأ هل

  ة.وا�از والکناي هبواب التشبيأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 103 هو املعنی األصلي. 

 104 هو االستعارة اليت كانت أصلها التشبيه.
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  هالتشبي

 هنا ما مل يکن علی وجههمعنی واملراد  مر يفمر ألأ ةعلی مشارک ةالداللالتشبيه 

سد أقولنا زيد  حنو هوالتجريد فدخل في ة�لکناي ةستعار الوا يةالتحقيق ةستعار الا

 هداتأو  ههوجو  هطرفا يهو  هکانأر  يفنا ههوالنظر  )18(البقرة: يبکم عم صم تعالی هوقول

الضعيف ما حسيان کاخلد والورد والصوت إ هطرفاه قسامأ يفو  هالغرض من يفو 

عقليان کالعلم  وأواجللد الناعم واحلرير  والعنرب والريق واخلمر هةمس والنکواهل

و أو ه كاملدر  يالعطر وخلق کرمي واملراد �حلسو  كاملنية والسبع و خمتلفانة أواحليا

ن أکو شعر  هقول کما يفاخليايل   هفدخل في ةر هالظااخلمس احلواس  حدی� همادت

 نشرن علی رماح من زبرجد عالم �قوتأ: و تصعد أ بذا تصو إالشقيق  حممرّ 

لکان ك در أ لو وا � كو غري مدر هما  أيي مهالو  هفدخل في كلعدا ذ ما يو�لعقل

  ... غوالأ نيابأک زرق ةومسنونه قول کما يف امدرکا �

  

دللت فال�  كمصدر من قول ةالدالل 105صطالحو من حيث االه هالتشبيذا �ب ه

 يأنا ههواملراد  ماهموجود في معنی مر يفمر ألأ ةعلی مشارک هل هديتهذا إعلی کذا 

  106ةالتحقيقي ةستعار الا هعلی وجکن ي مل ماعلم البيان  يفصطالحي �لتشبيه االاملراد 

                                                 
صطالحي الذي هو أحد تقدم له ذكر واملراد �لتشبيه االيف التشبيه للعهد الذكري ألنه  "أل"ذلك ألن  510

ستعارة والتجريد �ن كان مشتمال على الطرفني واألداة لفظا أو قصود الثالثة ما كان خاليا عن االاألقسام امل

  تقديرا.
سد أ صطالحيا فنحواا هيکون تشبي ال هذاو  هاملشب ةرادإتدل علی  ةمع قرين هب هوذکر املشب هاملشب كو تر ه 106

 ة.حتقيقي ةاملثال املذکور استعار  يف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 کما يف 107ة�لکناي ةستعار الا هال علی وجو احلمام ا يفسدأيت أر  حنو کما وجد يف

 هفدخل في سداألقيت بزيد  حنو 108التجريد هعلی وج الو اهظفار أ ةنشبت املنيأ حنو

 هموجود في هذ معنی التشبيإ هحبذف حرف التشبي سدأقولنا زيد  حنو هالتشبي يف يأ

 هحذف حرف التشبيقد  هبليغ في هتشبي هنأبناء علی  يبکم عم صم تعالی هوقول

الکالم وجيعل  �110لكلية 109يطوى املستعار له هنأل ة�لکناي ةمجيعا ال استعار  هواملشب

كزيد   يهلإاملنقول املعىن و كاألسد   هاملنقول عنبه املعىن ن يراد صاحلا أل ،هخاليا عن ذکر 

ث نؤ ع الضمري املو رج يهو ه رکانأعن  ه�ب التشبي البحث يف يأ هکانأر  يفنا ههوالنظر 

 يأ ههوجو  هب هواملشب ها املشبومه هطرفا التشبي يأ هطرفا امجعا مکسر  هرکان لکونلی األإ

 همن التشبي يأ هالغرض من يفو ا هکالکاف وغري   هحرف التشبي يأ هداتأو  هالتشبي هوج

 رکانأ نا يفههالنظر  عينأ ه"رکانأ يف"ما علی هعطف هقسام التشبيأ يأ هقسامأ يفو 

شار أف ه�عتبار طرفي ةربعأ هقسام التشبيأکانت  ملا هقسامأ ويف هالغرض من ويفالتشبيه 

 ةمن احلواس اخلمس ىحدا يدرکان �مه يأ ما حسيانإ هطرفا هاملصنف بقولا هليإ

 کاخلد والورد ةو الالمسأ ةقئو الذاأ ةو الشامأ ةو السامعأ ةحبس الباصر  أعين ةر هالظا

                                                 
 املثال يف ةفاملني هب هوالزم املشب هسوی املشب هرکانأالنفس فيسکت عن ذکر  يف شيءب شيء هن يشبأو ه 107

 ه.ب هظفار الزم املشب�لسبع واأل هيشب املذكور
ا هم فيهل تعالی هکقولة  للمبالغ هصفات يف هل خر مساواٰ  شيء شيءن ينتزع من الأول قسمان األ هالتجريد ل 108

ن ينتزع  أمر ٰاخر والثاينمر ألة أمشارک هليس فيفعني دار اخللد  هينم و هنا انتزاع دار اخللد من جه دار اخللد

لقيت بزيد  حنو هب هاملشب هصال يتنزع منأحبيث يکون  هحتی صارت املشب هالتشبي يف ةللمبالغ همن املشب هب هاملشب

نا هزيد ف: سدجرد من زيد ذات األ هنأسد حتی زيد �أل هتشبي سد مث بولغ يفلقيت زيدا املماثل لألأصله سدا أ

يف ا هيسمی تشبي والتجريد ال هالتشبي يف ةللمبالغ هب هسد املشبذات األ هصال يتنزع منأحبيث يکون  همشب

 ه.عن التشبي ئينب هالطرفان علی وج هذ مل يذکر فيإ صطالحاال

 109 أي املشبه.

 110 لفظا وتقديرا.
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ا تتعلقان �ملبصرات مه خد زيد كهذا الورد يف احلمرة حيث يشبه األول �لثاين حنو

من  والعنرب 113هةوالنکا من املسموعات مه 112مسواهل 111والصوت الضعيف

 هة زيد كالعنرب يف ميل النفس لكلنكيث يشبه األول �لثاين �ن يقال حاملشمومات 

امع ريق زيد كاخلمر جبن يقال حيث يشبه األول �لثاين �من املذقوقات  والريق واخلمر

يث يشبه األول حا �مللموسات مهواجللد الناعم واحلرير اإلسكار أو اللذة أو احلالوة

ا يدرکان مه ةعقليان کالعلم واحلياا مه وأ �ن يقال جلد زيد كاحلرير يف النعومة�لثاين 

 ةواحليا له سببا ةن کان العلم مبعنی امللکإو  كدراإ آليتما ما کو�هبين هالتشبي ه�لعقل ووج

نفس  ال ةيئکات اجلز ا در ا علی اإل� يقتدر اليت 114ةنا امللکههفاملراد �لعلم  هشرطا ل

 هن يکون املشب� خمتلفانا مه وأ ةکاحليا  كدرالی اإلالعلم طريق إ نأخيفی  ال و كدرااإل

فإن املنية  كاملنية والسبع عقليا هب هحسيا واملشب هو يکون املشبأ حسيا هب هعقليا واملشب

شك أن هذا العدم أمر عقلي  ال وه عدم احلياة عما من شأنه احلياة املوت عقلي ألن أي

املوت عدميا هو مذهب بعضهم واحلق أنه صفة وجودية تقوم يدرك �حلواس وجعل  ال

 والسبع حسي )2(امللك: يوان عند خروج روحه لقوله تعاىل الذي خلق املوت واحلياة�حل

حيث يشبه األول �لثاين �ن يقال العطر كخلق هذا الرجل  کرمي رجلکالعطر وخلق و 

�لكرم يف الواقع جبامع استطابة النفس لكل أو حيث إن اخللق يف خلق رجل   املتصف

                                                 
هذا الصوت الضعيف كاهلمس يف اخلفاء واملراد �لصوت الضعيف هو ما مل حيث يشبه األول �لثاين حنو  111

  يبلغ إىل حد اهلمس.
 .الفموسط خيرج عن  ال هنأخفی حتی کي أو الصوت الذهمس اهل 112
 .ريح الفم هة هيالنک 113

حتصل من ممارسة فن من الفنون حبيث يكون صاحبها ميكنه إدراك أحكام جزئيات ذلك هي حالة بسيطة  411

ة الفقهية فإ�ا قوة ممكن لعارف أصوله أن يعرف حكم أي جزء من كالفن وإحضار أحكامها عند ورودها كاملل

 جزئياته عند إرادة ذلك احلكم من كونه حراما أو مكروها أو مباحا أو مندو� أو واجبا.
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 ةنفساني ةکيفي  هنأل يعقل لقاخلن أيف خفاء  ال لكل وكرمي كالعطر يف ميل النفس 

ن إ والروح 115ةکالفتاوی الرضويو  حمسوس مشموم العطرو  ةولهفعال بسا األهيصدر عن

ي حسي والروح عقل اجلسم کالروح يف  هالفق يف ةالفتاوی الرضوي يف ةالفتاوی الرضوي

 شيء ياملراد �حلس يأ ةر هحدی احلواس الظا� هو مادتأو ه كاملدر  يواملراد �حلس

 ياحلس يف يأ هفدخل في ةر هالظااخلمسة حدی احلواس � 116هو مادتأ هبنفس كيدر 

و فرض ه عينأ ةموجود هجزاءألکن  همعدوم بنفس شيء هاملراد ب اخليايل "همادت وأ" هبقول

 هقول کما يف�حلس  كمور يدر اخليال وکل واحد من األ مور يفأ ةمجع عد بعد شيءال

ينبت سواد  هوسط محر يفأو ورد همحرار والشقيق المن ا 117الشقيق ن حممرّ أکو شعر 

 يأ و تصعدأسفل ألی مال إ يأ بذا تصو إلی املوصوف إ ةالصف ةضافإنا هو �جلبال 

بسطن  يأ نشرن لی �قوتومضاف إ ةيأو الر همجع العلم و  عالم �قوتألی علو مال إ

 يحس همشب "حممر الشقيق"ا طعن �تحرب  ةلآو همجع الرمح و  علی رماح من زبرجد

غري حمسوس  هنمن العلم والياقوت والرمح والزبرجد أل همرکب مادت خيايل هب هلکن املشب

 يأ كلعدا ذ ما يو�لعقلمر نفس األ يف ةموجود ةمور املذکور من األ هن کان موادإو 

 يف يأ هفدخل في ةحٰدی احلواس اخلمس� كغري مدر  هو مادتأ هنفس شيء ياملراد �لعقل

ي مهالو ذلك  يأ وه وصولةامل ما هيکون للحس مدخل في ال ماهو  يأي مهالو ي العقل

                                                 
 هل ةوالدنيوي ةوالعلوم الديني ةاحلنفي هوالفق ةد احلقئتتعلق �لعقا اليت فتاوىمشتمل علی ال عظيمکتاب   ذاه 115

ضخيما ومصنفه اإلمام األجل املتكلم املتبحر الفقيه األعظم جمدد الدين وامللة أمحد رضا خان عليه  ثالثون جملدا

 رمحة املنان.
مجيع أجزاء اليت تركب منها وحتققت �ا حقيقته الرتكيبية فإن كان بعض املواد غري حمسوس كان ذلك  أي 611

 املركب ومهيا.
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ن فرض إ يأ الکان مدرکا � كدر ألو  و ةر هالظا حٰدی احلواس� يأ ا� كغري مدر 

�حلس لعدم  كتدر  غوال الأنياب أن أ کما ةر هحٰدی احلواس الظا� كو مدر هف هدراکإ

و أام هس118و هقول يف ةحبس الباصر  ةلو وجدت لکانت مدرک و وجودها يف اخلارج

  ة.احلد يف 120غوالأ 119نيابأزرق ک ةحمدود يأ ةمسنونرماح 

                                                 
118 � � ���� � �� �  ����� � ������ � � ����  ��� � ���. 
 ة.نياب مجع �ب والناب سن جبانب الر�عياأل 119
نوع من الشياطني  هنأوتزعم العرب  هلکأهف ييدر  نسان من حيث الإلخذ اأو کل ما هغوال مجع الغول و األ 120

 .مهلکيهم و هی ويضلم فی صور شتّ هل نّ فيتلوّ  ةالفال ر للناس يفهيظ
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ختييال واملراد يشرتكان فيه حتقيقا أو  يدرك �لوجدان كاللذة واألمل ووجهه ما وما

ابتداع فإن  الح بينهن: النجوم بني دجاه سنن  وكأن �لتخييلي حنو ما يف قوله شعر

 شيءاهليئة احلاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض يف جوانب  جه الشبه فيه هوو 

لك أنه ملا  شبه به إال على طريق التخييل وذمظلم أسود فهي غري موجودة يف امل

يهتدي  ها كمن ميشي يف الظلمة فالجهل جتعل صاحبكانت البدعة وكل ما هو 

�من من أن ينال مكروها شبهت �ا ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة  ال لطريق و

 ا له بياض وإشراق حنوالثاين مم ل أنلك حىت ختيوشاع ذ�لنور هو علم  وكل ما

فر من شاهدت سواد الك لك كقولكل على خالف ذالبيضاء واألو ة ي�حلنيفأتيتكم 

بتداع كتشبيهها ببياض النجوم بني الدجى �لسنن بني اال تشبيه جبني فالن فصار

ة بني النبات الشديد اخلضرة فعلم فساد قاملشيب يف سواد الشباب أو �ألنوار مؤتل

القليل مصلحا والكثري  النحو يف الكالم كامللح يف الطعام كون جعله يف قول القائل

ا غري خارج عن هو إمو حيتمل القلة والكثرة خبالف امللح  النحو ال مفسدا ألن

  ... جنسهما أو فصلهماأو نوعهما كما يف تشبيه ثوب �خر يف حقيقتهما  

  

دخلت أيضا يف  ة �لقوى الباطنةاملدرك موراأل أي ة واألمليدرك �لوجدان كاللذ وما

ليت يدرك �ا ة ااألمل والقو ليت يدرك �ا ة اة والقو ة اليت تدرك �ا اللذالعقلي مثل القو 

الباطنة وجدانيات �لقوى املدركة  مورطمئنان فهذه األيدرك �ا اال ليتة ااخلوف والقو 
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وجه الشبه  أي ووجهه ما يشرتكان فيه حتقيقا أو ختييال اة �لوجدانوتلك القوى مسم

فيهما موجودا  يكونمعىن قصد فيه اشرتاك الطرفني وذلك املعىن إما  بني املشبه واملشبه به

 املعىنهو  واملراد �لتخييليزيد كاألسد أو ختييال  حقيقة كاجلرأة بني زيد واألسد يف

 أي يف قولهوجود امل 122املعىن التخييلي أيما  حنو 121لاملشرتك بينهما على سبيل التخي

 أي ابتداع سنن الح بينهن: النجوم بني دجاه  وكأن شعر لقاضي التنوخيقول ا

راجع  ىل ضمريإإضافة اجلمع هنا الظلمة و  النجوم واحدها جنم ودجى مجع دجية وهي

بدعة وهي األمر  أي ىل النجوم والح بينهن مبعىن ظهر بني السنن وابتداعإىل الليل أو إ

يف هذا الشعر جنوم بقيدها بني  ليس كذلك فاملشبه ادعي أنه مأمور به شرعا و لذيا

بتداع بينهن وهذا من تشبيه احملسوس به سنن بقيد كون اال لليل واملشبهأجزاء ظلمة ا

فإن وجه الشبه فيه هو اهليئة احلاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض يف  �ملعقول

وهو إال على طريق التخييل   مظلم أسود فهي غري موجودة يف املشبه به شيءجوانب 

ء املشرقة البيض يف وجه الشبه يف هذا الشعر هيئة حاصلة من وجود األشيا أيالسنن 

مظلم أسود وهذه اهليئة موجودة يف املشبه وغري موجودة يف املشبه به ألن  شيءأطراف 

توصف  لكن الأوصاف اجلسم والنجوم من األجسام البياض واإلشراق والظلمة من 

املعاين إال على سبيل قبيل لكو�ا من والسواد البياض والظلمة و إلشراق �السنة والبدعة 

ضمري  أنهيف املشبه به على طريق التخييل  وجود وجه الشبه أي لكوذ والفرض لالتخي

كمن  املتصف �ا أي جتعل صاحبها 123ملا كانت البدعة وكل ما هو جهلالشأن 

                                                 

  121 أي ختييل الوهم كون الشيء حاصال وليس كذلك يف نفس األمر.

  122 أي وجه الشبه.
كل فعل ارتكابه جهل ليكون من جنس البدعة اليت عطف عليها ألن البدعة �شئة من اجلهل ال أ�ا   أي 312

   جهل بنفسها و�ذا ظهر أن العطف من قبيل عطف العام على اخلاص.
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إن  أي مكروها شيئا من أن ينال �124من ال لطريق ويهتدي  ميشي يف الظلمة فال

يسلم من األمور  ال مستقيم وىل طريق إيهتدي  املاشي يف الظلمة السالك البدعة ك

 تذا شبهإ أي ولزم بطريق العكس�لظلمة  أي �االبدعة  شبهتالكريهة فيضل 

ليه بقوله إعلم �لنور كما أشار يقابل الظلمة وهو السنة وال البدعة �لظلمة لزم تشبيه ما

الثاين مما له بياض  ل أنلك حىت ختيوشاع ذ�لنور هو علم  أن تشبه السنة وكل ما

لى ألسنة اشتهر التشبيه املذكور أعين تشبيه البدعة �لظلمة والسنة �لنور ع أي وإشراق

ت البياض واإلضاءة ليت ميكن هلا إثباىل أن السنة من األشياء اإالناس حىت يذهب اخليال 

توصف  أي البيضاء 126ةياحلنيفأو الشريعة �مللة أتيتكم  حنومن األجسام  125افكأ�

 أي لكل على خالف ذواألو يت هلا بياض م الراامللة �لبيضاء ليخيل أن امللة من األج

كقولك شاهدت سواد الكفر من   على خالف تشبيه السنة �لنور البدعة �لظلمة تشبيه

ىل إاد واجلبني ما بني العني واألذن ا له سو مم شيءفيما خييل أن ال هذا نظري جبني فالن

راد هو شهود امل جلبني بشهود سواد الكفر مع أنوصف ا مقدم الرأس مثجهة الرأس أو 

اجلبني يظهر فيه عالمة صالح الشخص وفساده والكفر هو جحد  الكفر من الرجل ألن

خيل أنه من يوصف الكفر �لسواد لو م ضرورة ما جاء به النيب صلى هللا عليه وآله وسل

بتداع كتشبيهها  الدجى �لسنن بني االالنجوم بني فصار تشبيهيت هلا سواد األجسام ال

النجوم يف الدجى كالشعر األبيض يف  حاصله أن ببياض املشيب يف سواد الشباب

 ة بني النبات الشديد اخلضرةقأو �ألنوار مؤتل 127الشعر األسود حال ابتداء الشيب
                                                 

  124 أي ال يسلم من الوقوع يف مهلكة.

  125 أي السنة.
امللة أو الشريعة واحلنيفية نسبة للحنيف وهو املائل عن كل دين سوى الدين احلق  أياحلنيفية صفة حملذوف  612

   وعىن به إبراهيم عليه السالم.
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المعة ومتام العبارة فصار  أية قاألنوار مجع النور بفتح النون واملراد �ا أزهار مؤتل أي

بتداع كتشبيه النجوم بني الدجى �ألنوار الالمعة النجوم بني الدجى �لسنن بني اال تشبيه

وجه الشبه يف التشبيه �لشيب هيئة حاصلة من  لشديد اخلضرة اعلم أنبني النبات ا

كون   أسود ووجه الشبه يف التشبيه �ألنوار هيئة حاصلة من شيءوجود أشياء بيض يف 

يت حصلت األنوار فيه األشياء فيه فلون النبات ال أيي أشياء لو�ا خمالف للون ما ه

 فعلم فساد جعلهتتقيد بوصف البياض  حضرة شديدة ولون األنوار غريه ألن األنوار ال

القليل مصلحا  كون يف قول القائل النحو يف الكالم كامللح يف الطعاموجه الشبه  أي

وجه الشبه أمر  أي حيتمل القلة والكثرة خبالف امللح النحو ال والكثري مفسدا ألن

مشرتك بني املشبه واملشبه به فبعض الناس قد زعم كون القليل مصلحا والكثري مفسدا 

تمل امللح حي وذا فاسد ألن وجه الشبه يف ضرب املثل النحو يف الكالم كامللح يف الطعام

يل والوجه يف األصل بني النحو وامللح هو  لكن النحو ليس من هذا القبالقلة والكثرة 

 أي هوو كون الكالم بغري النحو خرا� كالطعام بغري امللح من غري اعتبار القلة والكثرة 

 يف تشبيه ثوبهو  كما  حقيقة الطرفني أي ا غري خارج عن حقيقتهماإم وجه الشبه

 فصلهماأو  جنس الطرفني أي أو جنسهما نوع الطرفني أي آخر يف نوعهما بثوب

لك يف العنق قيل له قميص ما يلبس لكن إن يس اعلم أن الثوب اسم لكل فصل الطرفني

ن يوضع على به العورة قيل له سروال وإ على الرأس قيل له عمامة وإن يسرت وإن يلف

لك الثوب يف  هذا الثوب مثل ذ ىل األمثلةإعلمت هذا فانظر ذا إاألكتاف قيل له رداء 

لك امللبوس يف كو�ما ثو� مثال للجنس امللبوس مثل ذنوع وهذا كو�ما قميصا مثال لل

لك الثوب مثل هذا الثوب يف كو�ما من قطن أو صوف مثال للفصل فعلم منه أن ذو 

   .الثوب جنس والقميص نوع والقطن وأخواته فصل
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لبصر من � مما يدرك كالكيفيات اجلسمية حسية إما هيو  حقيقية إما صفة خارج أو

ع من األصوات لسم� وأ يتصل �ا ما و واحلركات واملقادير واألشكال األلوان

 أو لشم من الروائح� أو لذوق من الطعوم� أو ليت بني بنيالقوية والضعيفة وا

سة واللني والصالبة رطوبة واليبوسة واخلشونة واملالللمس من احلرارة والربودة وال�

من الذكاء والعلم  كالكيفيات النفسانية عقلية أو يتصل �ا واخلفة والثقل وما

 كإزالة احلجاب يف تشبيه احلجة �لشمسوإما إضافية   الغرائزوالغضب واحللم وسائر 

...  

  

 إما معىن قائم �ما وتلك الصفة أي صفةعن حقيقة الطرفني  خارجوجه الشبه  أو

مدركة �حدى  أي حسية إما هيو متقررة فيها و هي متمكنة يف الذات  أي حقيقية

كالكيفيات احلس هنا �ملعىن املشهور فلم تعترب الباطنية إذ احلواس اخلمسة الظاهرة 

حبس  مما يدركمن حيث قيامها �ا  128تصة �ألجساملكيفيات املخكا أي اجلسمية

 شعره كالغراب يف السوادمجع اللون حنو  من األلوان من احلواس اخلمس129البصر

مجع  واملقادير مجع الشكل حنو هذه القطعة من األرض كاملربع يف الشكل واألشكال

                                                 

  128 إنه أراد �جلسم ما قابل املعىن فيشمل السطح ملا �يت من أن الشكل كما يكون للجسم يكون للسطح تدبر.
ظهرمها العرقني وحملهما يف الدماغ وهو اجلبهة و�نك العصبتان تتالصقان � أيهي قوة مثبتة يف العصبتني  291

الطرف األول من الدماغ قامت من جهته اليسرى عصبة جموفة ومن جهته اليمىن  له أنفتفرتقان إىل العينني وتفصي

عصبة جموفة فتذهب العصبة اليسارية إىل العني اليمىن وتذهب العصبة اليمينية إىل العني اليسرى فتتالقى العصبتان 

قوة مودع يف العصبتني قبل الوصول إىل العينني على التقاطع فصار� على هيئة الصليب مث أن البصر الذي هو ال

ال بوسطهما بل هو سار يف مجيعهما وهذا على قول احلكماء وأما  ال �لدماغ و خيتص �حلدقتني و ال بتمامها و

كوان اليت هي احلركة والسكون واالجتماع املتكلمون فيقولون إن البصر معىن قائم �حلدقة تدرك �أللوان واأل

   فرتاق.واال
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ىل إ مجع احلركة وهي اخلروج من القوة واحلركات املقدار حنو الثوم كالعدس يف املقدار

كخروج الزرع األخضر من اخلضرة إىل اليبوسة فإنه انتقال من الفعل على سبيل التدريج  

قوة فإذا يبس �لفعل قيل عل فالزرع األخضر �بس �لاليبوسة �لقوة إىل اليبوسة �لف

ات كاحلسن �ملذكور  الكيفيات املتصلة أي يتصل �ا ما ونتقال حركة لذلك اال

 ضحك كالقردةهو يو  ابين كالقمر يف احلسن حنو 131ءكالضحك والبكا 130والقبح

من األصوات القوية والضعيفة  132عالسمكالكيفيات اجلسمانية مما يدرك حبس وأ

  أوصوت زيد كاألسد يف القوة  صوات اليت بني القوة والضعف حنواأل أي ليت بني بنيوا

هذا كالتمر  مجع طعم حنو من الطعوم 133الذوق كالكيفيات اجلسمانية مما يدرك حبس

مجع الرائحة  من الروائح 134الشم كالكيفيات اجلسمانية مما يدرك حبس  أو الوةيف احل

من  135اللمس كالكيفيات اجلسمانية مما يدرك حبس  أو يف الرائحة هذا كاملسك حنو

ا افة والكثافة ومجع املتشاكالت أمهي كيفية تقتضي تفريق املختلفات �للطاحلرارة 

تفريقها للمختلفات فألن فيها قوة مصعدة فإذا أثرت يف جسم مركب من أجزاء خمتلفة 

لتيام بني بسائط األجزاء انفعل اللطيف منها فيتبادر مل ميكن اال �للطافة والكثافة و

                                                 

  130 أي املتصف �ما الشخص �عتبار هيئة حاصلة من جمموع الشكل واللون.
حركة  أيشكل الفم �لنسبة للضحك وشكل العني �لنسبة للبكاء واحلركة  أياحلاصلني �عتبار الشكل  أي 113

   الفم يف الضحك والعني يف البكاء.
�ا األصوات وهي مجع الصوت كيفية هو قوة منبثة يف العصب املفروش على سطح �طن الصماخني يدرك  213

ه على كفه األخرى حترك اهلواء حتصل من متوج اهلواء وحتركه بسبب انضغائه واحنباسه فإذا ضرب شخص بكف

  املتكيف �ا للسمع. ية قائمة �هلواء ويوصلها اهلواء بسبب انضغائه فيحصل الصوت الذي هو كيف

  133 هو قوة سارية يف العصب املفروش على سطح جرم اللسان.
هو قوة خلقها هللا يف زائديت مقدم الدماغ ومها حلمتان شبيهتان حبلميت الثديني واألنف واسطة للشم ألن  413

   القوة الشمية قائمة بتينك الزائدتني بدليل أنه إذا سد األنف من داخل انقطع إدراك الشموم.

  135 هو قوة سارية يف ظاهر البدن كله وهو اجللد يدرك �ا امللمو سات.
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وأما مجع  للصعود األلطف فاأللطف دون الكثيف فيلزم منه تفريق املختلفات

نسية علة للضم واحلرارة األجزاء بعد تفرقها جتتمع �لطبع فإن اجل املتشاكالت فبمعىن أن

كالت كما يف الطني اللني املتشا  هي كيفية تقتضي تفريقوالربودة  جتماعلك االمعدة لذ

 بني الرطب واليابس كاجلمع  لمختلفاتها لذا يبس فإنه ينشق لشدة الربودة ومجعإ

واليبوسة  تصال كما يف العجنيتقتضي سهولة التشكل والتفرق واال هي كيفيةرطوبة وال

هي كيفية واخلشونة  كما يف احلجر  تصاللتفرق واالالتشكل وا هي كيفية تقتضي صعوبة

هي كيفية حاصلة من سة واملال من كون بعض األجزاء أخفض وبعضها أرفعحاصلة 

ل إىل �طن املوصوف هي كيفية تقتضي قبول النفوذ والدخو واللني  استواء وضع األجزاء

ىل كيفية تقتضي عدم قبول الغمز إ  هي والصالبة صبعك مثال�ا كالعجني إذا غمزته �

مل  قتضي اجلسم أن يتحرك إىل جهة العلو لوكيفية �ا يهي  واخلفة  �طن املوصوف �ا

تضي اجلسم أن هي كيفية �ا يقوالثقل  يكن مانع كالتمسك �ليد أو كتعلق ثقيل به

 أي يتصل �ا وما كاحلمل والرصاص مل يكن مانع يتحرك إىل جهة السفل لو

املقتضية  هي الكيفيةواجلفاف لتصاق لكيفية املقتضية لسهولة االهي اة �ملذكورات كالبل

والكثافة هي رقة األجزاء املتصلة كما يف املاء واللطافة لتصاق لسهولة التفرق وعسر اال

تكون  ما أي عقلية ارج عن حقيقة الطرفني صفةخ وجه الشبه أوهي تقابل اللطافة 

 كيفيات املختصة بذوات األنفس حنوالك أي كالكيفيات النفسانيةأفراده مدركة �لعقل 

والعلم  هي شدة قوة للنفس معدة الكتساب اآلراءمن الذكاء  الذكاوة زيد كالبكر يف

كيفية توجب هو  والغضب  عند العقل شيءهو اإلدراك املفسر �لصورة احلاصلة من ال

كيفية توجب اطمئنان النفس هو  واحللم نتقام إرادة اال حركة النفس مبدأ تلك الكيفية

مجع غريزة وهي ملكة تصدر عنها  وسائر الغرائز حيركها الغضب بسهولة حبيث ال

فإ�ا كيفية والقدرة فإنه كيفية يصدر عنها بذل املال واجلاه صفات ذاتية مثل الكرم 
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فإ�ا كيفية يصدر عنها بذل النفس بسهولة والشجاعة ختيارية االيصدر عنها األفعال 

الغريزة والفرق بني أضدادها كالبخل والعجز واجلنب  أيغري ذلك و واقتحام الشدائد 

لق ملكة نفسانية صفة طبعية جبلت النفس عليها واخل أن الغريزةبضم اخلاء لق واخل

 ال ما أي إضافية اإم الشبه خارج عن حقيقة الطرفني صفةوجه وحصلت بسبب العادة 

 تكون هيئة متقررة يف الذات بل تكون معىن متعلقا بشيئني كاألبوة والبنوة فإن واحدا

كإزالة ليه خر بل حيتاج فهمه �لنسبة إوحده مع قطع النظر من اآلمنهما ليس متصورا 

هذه احلجة كالشمس فالوجه بينهما إزالة  يف حنو احلجاب يف تشبيه احلجة �لشمس

احلجاب واخلفاء غري أن الشمس تزيل احلجاب عن احملسوسات واحلجة عن املعقوالت 

احلجة والشمس بل هو أمر نسيب ذايت  أيمث الوجه املذكور ليس صفة متقررة يف الذات 

  .احلجة والشمس أياحلجاب واملزيل  أييتوقف تعقله على املزال 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

وكل منهما حسي أو  متعدد مركبا من مبنزلة الواحد لكونه وإما واحد امإ وأيضا

المتناع أن يدرك  حسيان ال غري طرفاه واحلسي لك أو خمتلفوإما متعدد كذ عقلي

 شيءاحلسي جلواز أن يدرك �لعقل من  أعم والعقلي شيء�حلس من غري احلسي 

  ... التشبيه �لوجه العقلي أعم ولذلك يقال

  

يف العرف  يعد يف األصل واملراد به ما واحد إمالوجه الشبه تقسيم آخر وهو  أي وأيضا

يف احلمرة فوجه الشبه مفرد وهو  رمانخده كال جزء له أصال حنو ذي الال واحدا ال

كعمر   زيد حنو ةمتعددأمور  مركبا منوجه الشبه  أي مبنزلة الواحد لكونه وإمااحلمرة 

وكل  الناطقو مركبة من أمرين ومها احليوان  نسانيةاحلقيقة اإلنسانية إذ احلقيقة اإليف 

ما هو مبنزلة الواحد على قسمني  وجه الشبه من الواحد و أي منهما حسي أو عقلي

زيد   وحنو 136خده كالورد يف النعومة يدرك �حدى احلواس اخلمسة حنوحسي �ن 

العلم   يدرك �حدى احلواس بل �لعقل حنو أو عقلي �ن ال 137كعمرو يف هيئة اجلسم

لك أو وإما متعدد كذ 139يد كعمرو يف األخالق احلسنةز  وحنو 138كالنور يف اهلداية

أو مبنزلة الواحد أو متعدد واملتعدد إما حسي كله أو  ا واحدوجه الشبه إم أي خمتلف

كان بتمامه حسيا أو   احلسيوجه الشبه وعقلي كله أو بعضه حسي وبعضه عقلي 

                                                 

 136 النعومة وجه الشبه حال كونه واحدا حسيا.
ألن زيدا كعمرو يف شكل أجزاء اجلسم وقو�ا  كونه مبنزلة الواحدحال   حسيوهو هيئة اجلسم وجه الشبه  713

  .وضعفها وضخامتها وحنافتها

 138 اهلداية وجه الشبه حال كونه واحدا عقليا.
مبنزلة الواحد عقليا ألن األخالق احلسنة تشتمل على عاداته اجلميلة  األخالق احلسنة وجه الشبه حال كونه  391

  .والشفقة والسخاوة وحسن التكلم وغريها كالكرم
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

�ن يكون كالمها أو  عقلي ال أي حسيان ال غريطرفا احلسي  أي طرفاهببعضه حسيا 

 وهو العقلي غري احلسي الطرف 140من يالظاهر  المتناع أن يدرك �حلسمها عقليا إحدٰ 

من وجه الشبه سواء كان عقليا حمضا أو بعض أجزائه  والعقليوهو وجه الشبه  141شيء

جلواز أن يدرك �لعقل من احلسي من احلسي  أعمعقليا وبعضها حسيا من وجه الشبه 

 شيءمن األمر احلسي كما جيوز أن يدرك �لعقل  شيءجلواز أن يدرك �لعقل  أي شيء

ألجل ما قلناه من أن وجه الشبه إذا كان عقليا يكون أعم  أي لكولذمن األمر العقلي 

 يقالمن وجه الشبه احلسي �عتبار الطرفني جلواز كون طريف العقلي عقليني دون احلسي 

النسبة بني احلسي والعقلي عموم وخصوص مطلقا إن  أي التشبيه �لوجه العقلي أعم

يتصور التصادق بني احلسي والعقلي  �عتبار ذاتيهما لتباينهما إذ ال�عتبار طرفيهما ال 

يصح  يدرك أوال إال �لعقل فعلم أن ما يدرك أوال إال �حلس والعقلي ال ألن احلسي ال

يصح �حلسي  يصح فيه التشبيه �لعقلي ال فيه التشبيه �حلسي إمنا يصح �لعقلي وأن ما

  .ينعكس ه النإذ كل مدرك �حلس مدرك �لعقل وإ

  

  

  

  

  

  

                                                 

  140 ليست "من" بيا� لشيء.

  141 ألن وجه الشبه ال بد أن يكون عقليا يف الطرف العقلي والعقلي إمنا يدرك �لعقل ال �حلس.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

قلنا املراد أن أفراده مدركة  كلي واحلسي ليس بكلي فهو فيه مشرتك فإن قيل هو

 ولني امللمس ولذة الطعم وطيب الرائحة واخلفاء الواحد احلسي كاحلمرةف �حلس

وجود يف تشبيه  واستطابة النفس واهلداية واجلرأة كالعراء عن الفائدةالعقلي  فيما مر و 

 العطر خبلق كرميالنفع بعدمه والرجل الشجاع �ألسد والعلم �لنور و العدمي  شيءال

...  

  

 فهويف وجه الشبه  أي فيهضرورة اشرتاك الطرفني  مشرتكوجه الشبه  أي فإن قيل هو

حاصله أن وجه هذه العبارة تقرير اإلشكال  كلي واحلسي ليس بكليوجه الشبه  أي

شرتاك فيه والوجه احلسي ليس بكلي الاجزئي لعدم  الرتاك الطرفني فيه الشبه كلي الش

 يكون إال جزئيا فوجه الشبه ال ألنه موجود يف املادة حاضر عند املدرك ومثل هذا ال

قلنا املراد أن أفراده يكون حسيا قطعا بل يكون عقليا فذكر املصنف جوابه بقوله 

لكن إطالقنا عليه يكون حسيا  أن وجه الشبه ال قيل من سلمنا ما أي مدركة �حلس

أن وجه الشبه يف ذاته حسي بل إىل جزئياته حسية ال  أيكون أفراده إىل   نظر�لحسيا 

مراده خفاء  واخلفاءمن املبصرات  142الواحد احلسي كاحلمرةف هو عقلي لكونه كليا

من املذقوقات  ولذة الطعمات من املشمو  وطيب الرائحة من املسموعات وهو الصوت

من تشبيه اخلد  فيما مرنعومة امللموس من امللموسات  أيبصيغة املفعول  امللمسولني 

عن  كاخللو  أي كالعراء عن الفائدة العقليوجه الشبه الواحد و �لورد يف خده كالورد

                                                 
زيد واخلفاء اجلزئية احلاصلة يف صوت زيد مثال والرائحة اجلزئية احلاصلة يف كاحلمرة اجلزئية احلاصلة يف خد  214

الورد املخصوص مثال واللذة اجلزئية احلاصلة يف الطعام املخصوص واللني اجلزئي احلاصل يف خد بكر مثال 

 مدركات �حلس مدركات �حلس وأما احلمرة الكلية واخلفاء الكلي والطيب الكلي واللذة الكلية واللني الكلي غري

  .مدخل للحس فيه وإمنا يدركه العقل أل�ن ماهيات واملاهية من حيث هي أمر معقول كلي ال
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ينفع أصال تشبيه وجوده  ما ال أي العدمي النفع بعدمه شيءوجود التشبيه  يفالفائدة 

املثال فيما طرفاه  هذاف ووجه الشبه خلو عن الفائدة هذا املوجود كاملعدوم حنو�لعدم 

ألن طرفيه إما حسيان أو صور أربعة وحتته  عقليان إذ الوجود والعدم من األمور العقلية

 عقليان أو املشبه به حسي واملشبه عقلي أو عكسه فلذا مثل املصنف �مثلة أربعة

يف تشبيه  واهلدايةهذا فيما طرفاه حسيان  �ألسديف تشبيه الرجل الشجاع  واجلرأة

يف تشبيه العطر  واستطابة النفسهذا فيما املشبه عقلي واملشبه به حسي  العلم �لنور

   .هذا فيما املشبه حسي واملشبه به عقلي خبلق كرمي
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 كما الثر�صبح الوقد الحفي  يف قوله شعر مفردان كما طرفاه فيما واملركب احلسي

اهليئة احلاصلة من تقارن الصور البيض  من 143ار حني نو  كعنقود مالحية ترى

 ىل املقدار املخصوصإعلى الكيفية املخصوصة  املستديرة الصغار املقادير يف املرأي

وأسيافنا :  سناو كأن مثار النقع فوق رؤ  ار شعريف قول بشّ  مركبان كما طرفاه وفيما

 متناسبة املقدار مستطيلة مشرقة أجرام اهليئة احلاصلة من هوي من كواكبه  ىليل �او 

  ... كما مر يف تشبيه الشقيق خمتلفان طرفاه وفيما  مظلم شيءمتفرقة يف جوانب 

  

ة أشياء خمتلفة منتزع منها الشبه ومعىن الرتكيب أن تقصد عد من وجه واملركب احلسي

التشبيه ذلك  اطرف أي طرفاهيف تشبيه  أيفيما ا مشبها أو مشبها � هاوجتعل 144هيئة

الصبح مراده ضوء  صبح الثر�اليف ظهر  أي وقد الح يف قوله شعركان   مفردان كما

ة  وهو جمموعة من عد ثروان كسكرى مؤنث سكران ثروى مؤنث الصبح والثر� تصغري

بضم امليم وتشديد الالم وختفيفها أكثر وهي عنب  كعنقود مالحية: كما ترى كواكب 

يف حبه طول ليس املراد حببه بزره بل املراد حببه وحداته كما يدل له قول القاموس  أبيض

فههنا  تح أنواره واملراد �لنور هو الزهرتف أي ار نو  حني طويلاملالحية عنب أبيض  :

وحاصله تشبيه الثر� كونه يف الصبح بقيد  كونه مالحية كالثر� تشبيه الثر� بعنقود بقيد  

بيان ملا وقد بني  من�لعنب يف حال صغره ألن العنب يف حال تفتح نوره يكون صغريا 

اهليئة احلاصلة من تقارن الصور البيض املصنف وجه الشبه املركب احلسي بقوله 

على يف الظاهر وإن كانت كبارا يف الواقع  أي املستديرة الصغار املقادير يف املرأي

                                                 

��� ��� � � � ��� ��� ��� �������� � � � �� � �� ����� �۔ ���
�
� ��� �� 

�
���� � � 143 

الذين مها اهليئتان حمسوسني أن تكون اهليئة منرتعة وقتئذ فمعىن كون الطرفني  هي ال وجود هلا خارجا و أي 414

   من أمور حمسوسة.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

شبه هيئة منتزعة من عدة وجه ال أي 146ىل املقدار املخصوصإ 145الكيفية املخصوصة

كان   مركبان كما طرفاهاملركب احلسي من وجه الشبه يف التشبيه الذي  أي فيماو  أشياء

إحدى حبذف   ىوأسيافنا ليل �او : سنا و كأن مثار النقع فوق رؤ  ار شعريف قول بشّ 

والنقع هو إذا حركه املثار بضم امليم اسم مفعول من أ�ر الغبار  148كواكبه 147التائني

من  احملرك أيكان الغبار املثار   أيالغبار واإلضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف 

العامل و فأسيافنا مفعول معه  "مع"مبعىن  "وأسيافنا" حبوافر اخليل والواو يفألعلى أسفل 

وأسيافنا مل جيعل منصو� بكأن عطفا على امسها وهو املثار مثار ألن فيه معىن الفعل  هفي

يتوهم أ�ما تشبيهان مستقالن كل منهما تشبيه مفرد مبفرد وإن املعىن كأن النقع  لئال

يصح ألنه مىت أمكن محل التشبيه على املركب  املثار ليل وكأن أسيافنا كواكبه وهذا ال

احلمل على املفرد إذ كذا تفوت الدقة الرتكيبية املرغبة يف وجه الشبه  يعدل عنه إىل فال

كواكبه   تتساقط أي "�اوى كواكبه"ووإذ "قوله �اوى كواكبه" �بع لليل ألنه صفة له 

من  اوهذه اجلملة صفة لليل لكونه نكرة وما بعدهبعد واحد  اطائفة بعد طائفة ال واحد

ويسفل فوق  الغبار مركب �نه هيئة السيوف وجبريها يعلو فاملشبه  صفةيكون اجلملة 

                                                 
 ال جمتمعة و ستدارة والصغر والكيفية املخصوصة ال�لثر� والعنقود من التقارن واالهي الصفات القائمة  514

 فرتاق.شديدة اال

 146 هو الطول والعرض.
اإلخالل بكثري من اللطائف واألحوال اليت قصدها الشاعر من إمنا مل جيعله فعال ماضيا مذكرا ملا يلزم عليه من  714

ستمرار التجددي وهو يدل على كثرة ذلك أن صيغة املضارع تدل على اال العلو �رة والسفل أخرى وتوضيح

احلركات والتساقط يف جهات كثرية من العلو والسفل واليمني واليسار والتداخل والتالقي فيكون مشعرا �للطائف 

يشعر بكونه يف جهات كثرية  ال إليها خبالف املاضي فإنه يدل على وقوع التساقط مرة يف الزمان املاضي و املشار

   فيكون خمال بتلك اللطائف.
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 أيكما   بيان ملا يف منالرؤوس واملشبه به أيضا مركب �نه ليل وفيه تتساقط الكواكب 

بضم اهلاء وكسر الواو وتشديد  اهليئة احلاصلة من هويهو هنا الوجه املركب احلسي 

حقيقة يف السيوف  مستطيلةمضيئة  أي مشرقةأجسام  أي أجرامسقوط  أيالياء 

الوجه املركب  أي مظلم شيءمتفرقة يف جوانب  متناسبة املقداروختيال يف النجوم 

ستطالة ومتناسبة املقدار يف األجسام �وصافها من اإلشراق واالاحلسي فيه هيئة سقوط 

�ن  خمتلفان طرفاهالذي تشبيه اليف  أي فيماالوجه املركب احلسي و مظلم شيءأطراف 

�عالم �قوت نشرن  149كما مر يف تشبيه الشقيق اواآلخر مركب اأحدمها مفرديكون 

على رماح من زبرجد فاملشبه مفرد وهو الشقيق واملشبه به مركب وهو أعالم �قوت 

والوجه املركب احلسي هيئة حاصلة من نشر أجسام محر  نشرن على رماح من زبرجد

   .على رؤس أجسام خضر مستطيلةمبسوطة 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                 

 149 هو ورد أمحر يف وسطه سواد.
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على  ويكون يت تقع عليها احلركةيف اهليئات ال يءما جياحلسي  ومن بديع املركب

يف  كما من أوصاف اجلسم كالشكل واللون أن يقرن �حلركة غريها وجهني أحدمها

ستدارة مع اهليئة احلاصلة من اال من 150ة يف كف األشلآقوله ع والشمس كاملر 

�ن  يهم متوج اإلشراق حىت يرى الشعاع كأنهاإلشراق واحلركة السريعة املتصلة مع 

أن  والثاين نقباضىل االإ فريجع مث يبدو له من جوانب الدائرة ينبسط حىت يفيض

فحركة  ىل جهات خمتلفةإ بد من اختالط حركات ال فهناك أيضا عن غريها جترد

وكأن  يف قوله شعر املصحفخبالف حركة  تركيب فيها والدوالب والسهم ال الرحى

كما  يف هيئة السكون الرتكيبوقد يقع  فانطباقا مرة وانفتاحا:  مصحف قار الربق

من اهليئة احلاصلة من موقع   البدوي املصطلييقعي جلوس  كلب يف قوله يف صفة

  ... يف إقعائه كل عضو منه

  

من وجه الشبه املركب احلسي ما بلغ الغاية يف الشرف   احلسي املركب 151بديع ومن

كون هيئة تقع وجه الشبه ي أي يت تقع عليها احلركةما جيئ يف اهليئات الهو والبالغة 

ستقامة كما يف حركة السهام ستدارة كما يف حركة الدوالب واالعليها احلركة من اال

توجد معها احلركة مثل استدارة احلركة ة والبطؤ واحلاصل أن اهليئة وغريمها كالسرع

على تقع عليها احلركة الشبه يف اهليئة  وجه يكون152وبطئها واستقامتها وسرعتها و 

                                                 

 ��ٓ��� � �� �� � ��ٓ� � � �۔ ����� 150  

  151 البديع هو الغاية يف كل شيء.
حمصل كالم املصنف أن من بديع املركب احلسي وجه الشبه الذي هو هيئة منتزعة من حركات فقط كحركة  215

ما قرن  هي اهليئة احلاصلة بني احلركة و أيمن أوصافه أو من حركات وغريها  شيءاملصحف فإنه مل يعترب معها 

   �ا من صفات اجلسم كالشكل واللون كما يف املرآة يف كف األشل.
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من أوصاف احلركة  غري أي أن يقرن �حلركة غريهاأحد الوجهني  أي وجهني أحدمها

ما قرن �حلركة من  وجه الشبه هيئة حاصلة بسبب احلركة و أي اجلسم كالشكل واللون

صفات اجلسم كالشكل احلاصل من إحاطة حد أو حدود به وحاصله أن وجه الشبه 

أراد  ة يف كف األشلآيف قوله ع والشمس كاملر كان   كماهيئة مركبة من حركة وغريها 

من يف يد الرجل املرتعشة ووجه الشبه املركب احلسي يكون  أي�ألشل يد الرجل األشل 

ستدارة مع اإلشراق واحلركة السريعة املتصلة مع متوج اإلشراق ن االاهليئة احلاصلة م

بفتح الياء  �ن ينبسط حىت يفيضيقصد  أي يهمالشعاع  أي حىت يرى الشعاع كأنه

يظهر للشعاع رأي غري األول  أي مث يبدو لهللشمس  من جوانب الدائرةيسيل  أي

كأنه يرجع   نقباضىل االإنبساط من اال فريجعوهو فيضان الشعاع من جوانب الدائرة 

ىل الشمس ليتبني إذا أحد اإلنسان النظر إفإن الشمس  الدائرة وسطىل إمن اجلوانب 

ها مع جرمها ووجدها مستديرة مشرقة مع احلركة السريعة املتصلة فائضة الشعاع من جوانب

احلركة  أن جترد الثاينالوجه و 153ة يف يد الرجل األشلآاضطراب اإلشراق وكذلك املر 

 أي فهناك أيضازع اهليئة من احلركات فقط نتغري احلركة وهو األوصاف وت أي عن غريها

بد من  الأيضا بد يف الوجه األول من اقرتان األوصاف �حلركة فكذا يف الوجه الثاين  ال

بعض احلركة يتحرك  أي ىل جهات خمتلفةإكثرية للجسم حركات  اجتماع أي اختالط

ليتحقق الرتكيب من ىل السفل إىل العلو وبعضه إىل اليسار وبعضه إىل اليمني وبعضه إ
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 تركيب فيها والدوالب والسهم ال فحركة الرحىىل جهات خمتلفة للجسم إاحلركات 

حركات األشياء املذكورة مبنزلة الواحدة الحتادها ألن حركة   أي خبالف حركة املصحف

ستقامة معها وصف اجلسم من اال ا مل يالحظذإهة واحدة فال تركيب فيها كل منها جل

أصله قارئ  وكأن الربق مصحف قار يف قوله شعرستدارة خبالف حركة املصحف االو 

ب �عراب تقديري فأبدلت اهلمزة �ء مث أعل إعالل قاض أعين هذا اسم منقوص فأعر 

انطبق املصحف انطباقا مرة  أي 154فانطباقا مرة وانفتاحانكرة  كان ذاإيف ثالثة أحوال 

ىل السفل إنفتاح ىل علو ويف صورة االإنغالق رة االفاملصحف يرتك يف صو  وانفتح انفتاحا

ف هو اهليئة وهذا ظاهر أثناء القراءة بقلب األوراق ووجه الشبه بني الربق واملصح

حسية يف ذه اهليئة ىل جهات خمتلفة مع تكررها وهإاحلاصلة من تقارن احلركات املختلفة 

لذي خيرج منه نفتاح للسحاب انطباق واالن االإ يف الربق من حيث يةاملصحف وختييل

ىل إيتحرك  أيىل جهات خمتلفة إتح فيخرج منه الربق وضوءه ينتشر الربق ألنه ينف

حالة  أي يف هيئة السكونمن اجتماع األشياء  وقد يقع الرتكيب جهات خمتلفة

 155كلب يقعي جلوس البدوي املصطليجلوس  كما يف قوله يف صفةالسكون 

�لنار فمعناه جيلس  ىاصطلمن إقعاء وهو اجللوس على اإلليتني واملصطلي من  "يقعي"

صفة جلوس الكلب كجلوس  أياملصطلي �لنار   تيه كجلوس البدوييالكلب على إل

احلاصلة من  156من اهليئة هو ووجه الشبه املركب ستدامة على اإلقعاءيف اال البدوي

                                                 

�� � ������ � � �۔ 
�
�� � � � � �� � � � ���� ��� �� � 154  

�� � � � �� �� � ��ٓ� � � ��� � �۔  � � �� �� � ���� ��� � 155  
إن وجه الشبه مركبا من سكو�ت ألن لكل عضو منه يف حال اصطالئه وقوعا خاصا و�موع أعضائه  أي 615

   هيئة مؤلفة من تلك الوقوعات.
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يف إقعاء  أي يف إقعائهمن موضع كل عضو من الكلب  أي موقع كل عضو منه

  . الكلب
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 يف قوله تعاىل نتفاع �بلغ �فع مع حتمل التعب يف استصحا�اكحرمان اال والعقلي

 واعلم أنه )5(اجلمعة: احيملوها كمثل احلمار حيمل أسفار  لذين محلوا التوراة مث ملمثل ا

من الشطر  انتزعذا إكما  وجوب انتزاعه من أكثرل فيقع اخلطأ متعدد من قد ينتزع

 اقشعت فلما رأوها:  غمامة قوما عطاشا كما أبرقت األول من قوله شعر

فإن املراد التشبيه �تصال ابتداء مطمع  من اجلميع لوجوب انتزاعه 157وجتلت

 خرىم والرائحة يف تشبيه فاكهة �والطعواملتعدد احلسي كاللون  �نتهاء مؤيس

 املختلفو  اد يف تشبيه طائر �لغرابفدة النظر وكمال احلذر وإخفاء السالعقلي كحو 

 قد ينتزع الشبه واعلم أنه الشأن يف تشبيه إنسان �لشمس ةكحسن الطلعة ونباه

أو �كم  منزل التناسب بواسطة متليح مث ينزل من نفس التضاد الشرتاك الضدين فيه

لكاف وكأن ومثل وما يف ا وأداته وللبخيل هو حامت ما أشبهه �ألسد فيقال للجبان 

واضرب هلم مثل  حنو وقد يليه غريه بهاملشبه  أن يليه الكاف واألصل يف حنو معناه

علمت زيدا  كما يف وقد يذكر فعل ينبئ عنه )45(الكهف: احلياة الدنيا كماء أنزلناه

ىل املشبه إيف األغلب يعود  والغرض منه زيدا أسدا إن بعدوحسبت  أسدا إن قرب

األ�م وأنت منهم فإن املسك بعض دم  فإن تفقكما يف قوله  بيان إمكانه وهو

تشبيهه  كما يف مقدارها أو �خر يف السواد يف تشبيه ثوبكما  أو حاله الغزال

  ... �لغراب يف شدته
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 نتفاع �بلغ �فع مع حتمل التعبكحرمان االمن وجه الشبه 158العقلي املركبو

مثل يف قوله تعاىل 159 أبلغ �فع شيءيف حتصيل  أي يف استصحا�ا الكائن

 مجع سفر بكسر احيمل أسفار 161 التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار محلوا160لذينا

ة أمور أمر عقلي منتزع من عد الشبه وجهو  الكبري كما يف القاموس هو الكتابالسني 

شقة والتعب يف امل تحتملو عندك  هو�فع غاية النفع و  شيءنتفاع باالوهو حرمان 

نتفاع به ففي هذه اآلية قد تبني أن اليهود أعطوا لك حمروم عن االحتصيله وإنك مع ذ

لك م مع ذأمور اخلري وأ� على اهلدا�ت والدالالتالتوراة من هللا وفيها العلوم والنصح و 

حيمل الكتب ويتحمل التعب وهو جاهل ملا فيها من العلوم  الذي مل ينتفعوا �ا كاحلمار

حبيث لوحظ  متعددةجمموع أمور  من  قد ينتزعوجه الشبه  واعلم أنهواهلدا�ت وغريمها 

�نتزاع وجه  163أو سامع 162من املتكلم فيقع اخلطأنتزاع مجيع تلك األمور وقت اال

مالحظة الوجه لوجوب  أي لوجوب انتزاعه من أكثر به من أقل من جمموعهاالش

 األول من قوله شعرمن الشطر وجه الشبه  انتزعذا إكما  جمموعهاواستحضاره من 

سحاب  أي غمامةمجع عطشان قوما عطاشا وتعرضت  ظهرت أي أبرقت 164كما

                                                 
هذا هو القسم الثاين من القسم الثاين وهو املركب املنزل منزلة الواحد وقد تقدم أنه إما حسي وقد تقدم  581

   الكالم عليه وإما عقلي وهو ما ذكره هنا.

  159 هذا صفة للحرمان ويف الكالم حذف مضاف أي كحرمان االنتفاع الواقع يف التشبيه املوجود يف قوله تعاىل.
صفة اليهود الذين حتملوا التوراة وكلفوا العمل مبا فيها من إظهار نعته عليه الصلوة والسالم واإلميان به إذا  أي 016

   وصفته. احلمارجاء وغري ذلك مث مل يعملوا جبميع ما فيها حيث أخفوا نعته عليه الصلوة والسالم كحال 

  161 إن مجلة "حيمل أسفارا" حال من احلمار أو صفة للحمار إذ ليس املراد منه محارا معينا.

  162 حيث مل �ت مبا جيب.

  163 حيث إنه مل يالحظ أمورا متعددة الحظها املتكلم مل يتحقق ما قصده يفوت املقصود.

  164 الكاف للتشبه وما مصدرية.
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انكشفت  أي 165وجتلتتفرقت  أي اقشعتتلك الغمامة  أي فلما رأوهافاعل أبرقت 

من مجيع البيت ال من الشطر األول  أيأمر عقلي منتزع من أشياء متعددة  وجه الشبهف

من متام البيت فلو حاول  أي من اجلميعوجه ال انتزاعلوجوب  أي لوجوب انتزاعهفقط 

مبا قصده  من متام البيت مل �ت فقط ال لشطر األولالسامع انتزاع وجه الشبه من ا

 أي التشبيه �تصال ابتداء مطمع �نتهاء مؤيسفإن املراد  املقصودم بل بطل املتكل

وهو يف شدة  شيءمن ظهر له تشبيه احلالة املذكورة يف األبيات السابقة وهي حال 

ليه وقد تالشى فورا بعد نفس الظهور حبال ظهور غمامة للقوم وهم عطاش مث إاحلاجة 

املتعدد احلسي  لشبه وجه او اتصل األمل �إل�س فكأنهانعدامها وبقاءهم يف ورطة احلرية 

كتشبيه التفاح احلامض   أخرى بفاكهةكاللون والطعم والرائحة يف تشبيه فاكهة 

شك أ�ا التدرك إال �حلواس فاللون �لبصر  ال و �لسفرجل يف اللون والطعم والرائحة

دة النظر وكمال احلذر العقلي كحالشبه املتعدد  وجهو�لشم  والطعم �لذوق والرائحة

ر تشبيه طائر بغراب يف حدة النظ أي 166اد يف تشبيه طائر �لغرابفالسوإخفاء 

يف حدة النظر  الحظتاد فوجه الشبه متعدد كما فوكمال احلذر واخلوف وإخفاء الس

حبيث إنه يرى حترك أي طرف من إنسان ولو كان بغاية السرعة وكمال احلذر حبيث إنه 

 ويطري فورا بنفس الصوت وإخفاء اجلماع حبيث إنه يقال للغراب إنه ال شيءخيوف كل 

وجه ويرى نزوه على األنثى وإمنا جيامع الغراب أنثاه من حيث منقره يف منقر األنثى 

كحسن الطلعة ونباهه   �ن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا املختلفالشبه املتعدد 

إذ حسن الوجه وهو حسي ك أيوجه الة املراد �لطلع الشأن يف تشبيه إنسان �لشمس

                                                 

  165 أي حال القوم املذكور يف األبيات السابقة كحال إبراق أي ظهور غمامة لقوم عطاش.
إنه مل يقل يف تشبيه إنسان �لغراب ألن اإلنسان أخفى منه سفادا  كذا قيل وفيه بعد ألن اإلنسان قد يرى يف  616

   تلك احلالة والغراب قيل إنه مل ير عليها قط.
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 شك أن الشرف إذ ال شرفه وشهرته وهو عقلي نباهة الشأنبو  احلسن يدرك �لبصر

فتشبيه إنسان  يدركان �لبصر وال بغريه من احلواس وإمنا يدركان �لعقل شتهار الواال

متعدد بعضه حسي كحسن  وجه الشبهو يف حسن الوجه وشرف الشأن هو �لشمس 

ما به  أي قد ينتزع الشبهضمري الشأن  واعلم أنهالوجه وبعضه عقلي كشرف الشأن 

ذي التضاد من غري مالحظة  أي من نفس التضادالتشابه بني األمرين أعين وجه الشبه 

 مث ينزلالشرتاك املتضادين يف التضاد  أي الشرتاك الضدين فيه أمر سوى التضاد

هو إنزال غري الواقعي منزل الواقعي لكن املراد هنا  التناسب بواسطة متليحمنزل التضاد 

املتضادين يف التضاد على تشابه  أيهو السخرية أو �كم إضحاك السامعني وإزالة امللل 

وللبخيل هو يف الشجاعة  للجبان ما أشبهه �ألسد167فيقاليح أو السخرية لموجه الت

بخل مبنزلة وجعل اجلنب مبنزلة الشجاعة وال هماتناسبلة نزل تضادمها منز فيف السخاوة  حامت

 168لكافأداة التشبيه ا أي وأداتهستهزاء يح وااللمالسخاوة على سبيل الت

مياثل زيد عمرو أو حنو  ما يؤدي معىن املماثلة واملشا�ة أي ومثل وما يف معناه169وكأن

                                                 
كأن وجه الشبه منتزعا من   جلبان �ألسد يف الشجاعة والبخيل حامت يف السخاوةا أشبه امحاصله أ� إذا قلنا 716

من املتضادين وذلك ألننا ننزل تضاد اجلنب والشجاعة والبخل والسخاوة منزلة  أيذي التضاد  أيالتضاد 

تناسبهما ألجل التمليح أو التهكم فصار اجلنب مناسبا للشجاعة والبخل مناسبا للسخاوة ألن التناسب التنزيلي 

كأنه قام به   مشرتك بينهما لكون كل منهما مناسبا لآلخر وصار اجلبان مناسبا للسخي فإذا شبهناه به صار

شجاعة وسخاوة فإذا أخذ وجه الشبه منهما كان هو الشجاعة والسخاوة وإن كانت يف املشبه به حقيقة ويف 

   املشبه ادعاء.
أن عمرو قائم كما إذا دخلت على أن املفتوحة فيقال  ألصل لبساطتها اتفاقا وتلزمها كلمة ماقدمها أل�ا ا 681

   يلتبس بكلمة كأن اليت هي من احلروف املشبهة �لفعل. لئال ميقال كأن زيدا قائ ال و زيدا قائم
ن كان قيل هي بسيطة وقيل مركبة من الكاف ومن أن املشددة واألقرب هو األول لكون احلروف جامدة وإ 691

   كأن كما هو الظاهر.الثاين أشبه من صورة  
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أن   170الكاف وحنوها يف أي يف حنو الكاف الكثري الغالب واألصل زيد مشابه عمرو

 هو صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كالقمر لفظا حنو املشبه به حنو الكاف يلي أييليه 

لذي استوقد �را فلما أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم مثلهم كمثل ا أو تقديرا حنو

 )17(البقرة: وبرق وتركهم يف ظلمات اليبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد

 أي وقد يليه غريه اف املشبه به التقديري فيلي الك 172ذوي صيب171كمثلمثلهم   أي

مما له دخل يف املشبه به وذلك إذا كان املشبه به مركبا مل املشبه به  قد يلي الكاف غري

التوراة كمثل احلمار حيمل مثل الذين محلوا فرد دال عليه كما يف قوله تعاىل يعرب عنه مب

مركب لكن عرب عنه مبفرد يلي الكاف وهو املثل وحاصله أن املشبه فإن املشبه به  أسفارا

الكاف وإن إذا كان مركبا فإن عرب عنه بلفظ مفرد كلفظ املثل واحلالة فقد ويل املشبه به 

واضرب هلم مثل احلياة الدنيا   حنويكون املشبه به واليا للكاف مل يعرب عنه مبفرد فال

هلالك والفناء اهنا تشبيه حال الدنيا يف نضار�ا و�جتها وما يعقبها من  كماء أنزلناه

ال مث ييبس فتطريه احلاصل من املاء يكون أخضر �ضرا شديد اخلضرة أو  173حبال النبات

 من غري ذكر أداة فيكون الفعل قائما مقامها 174وقد يذكر فعل ن مل يكن هذاكأالر�ح  

إن قصد قرب  أي يف علمت زيدا أسدا إن قربكما  ن التشبيهخيرب ع أي ينبئ عنه

                                                 
مجلة بنفسه   اجلملة مثل كان أو يكونل خبالف ما يدخل على من كل ما يدخل على املفرد كمشابه ومماث 017

كان الضمري املسترت الوايل   ا املشبه به بل املشبه فإذا قيل زيد مياثل عمروايليه كيشابة ومياثل ويضاهي فإن هذه ال

   خر.هو املشبه واملشبه به عمروا املتأللفعل 

  171 إمنا ذكر "مثل" ليناسب املعطوف عليه أي  كمثل الذي استوقد �را.

  172 الصيب هو املطر و يطلق أيضا على السحاب.

  173 ال شك أنه أي املشبه به غري وال للكاف لفظا و ال تقديرا.
املراد به فعل غري األفعال املوضوعة يف احلقيقة للداللة على التشبيه كاألفعال املشتقة من املماثلة واملشا�ة  417

   شبهة. و بالزيد أسد حقا أ واملضاهاة ليدخل أ� عامل وإن زيدا أسد و
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إن قصد  وحسبت زيدا أسدا إن بعد نقيملا يف معىن علمت من التاملشبه للمشبه به 

ملا يف حسبت من  بعد املشبه عن املشبه به �ن تكون مشا�ة املشبه للمشبه به ضعيفة

ألنه إمنا يدل على الظن فهو يشعر �ن تشبيهه �ألسد ليس حبيث يتيقن أنه التيقن عدم 

ستعمال لكون أغلب اال أي يف األغلبمن التشبه  أي والغرض منههو بل يظن ذلك 

بيان لى املشبه عالغرض العائد  أي ىل املشبه وهوإيعود  وجه الشبه خفيا عن اإلدراك

الواو ساقط الجتماع أصله تفوق ف تفق فإنكما يف قوله إمكان املشبه  أيإمكانه 

التقدير هنا إن  األ�م وأنت منهم فإن املسك بعض دم الغزالالشرط  داةالساكنني �

سهم من جنال عجب ألنك  ن األوصاف احلميدة وتعد منهم ملا فيك م ال تفق اخللق و

شريفة يعد من الدماء ألنه قد اشتمل على أوصاف  ال فإن املسك بعض دم الغزال و

املشبه أن  يه على بيانبالتشسبب ستدالل بمستقال واالار جنسا ص فاق �ا الدماء و

الغرض من  أي أو حالهحالك كحال املسك  أيوفيه تشبيه معنوي أمر ممكن الوجود 

بثوب  كما يف تشبيه ثوباملشبه �نه على أي وصف من األوصاف  التشبيه بيان حال

 أوأو يف غريه من األلوان إذا علم السامع لون املشبه به دون املشبه  آخر يف السواد

الغرض من التشبيه بيان مقدار حال املشبه من حيث القوة والضعف  أي مقدارها

تشبيه الثوب األسود �لغراب  أي كما يف تشبيهه �لغراب يف شدتهوالز�دة والنقصان 

�للنب يف شدة البياض وهذا إذا علم  يف شدة السواد أو كما يف تشبيه الثوب األبيض

  السامع مقدار حال املشبه به دون املشبه.
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حيصل من سعيه على طائل مبن يرقم على املاء وهذه  أو تقريرها كما يف تشبيه من ال

وهو به أشهر أو تزيينه كما يف  قتضي أن يكون وجه الشبه يف املشبه به أمتاألربعة ت

تشبيه وجه أسود مبقلة الظي أو تشويهه كما يف تشبيه وجه جمدور بسلحة جامدة قد 

طرافه كما يف تشبيه فحم فيه مجر موقد ببحر من املسك تنقر�ا الديكة أو اس

تطراف وجه آخر وهو أن يكون سبرازه يف صورة املمتنع عادة ولالموجب الذهب إل

ا عند حضور املشبه كما يف وإم در احلضور يف الذهن إما مطلقا كما مراملشبه به �

كأ�ا فوق قامات  بني الر�ض على محر اليواقيتبزرقتها :  ردية تزهووالزو  قوله

  ... يف أطراف كربيت ضعفن �ا : أوائل النار

  

 حاله يف نفس السامع وتقوية املشبه 175تقرير حال الغرض من التشبيه أي أو تقريرها

 يرقم املاء حيصل من سعيه على طائل مبن يف تشبيه من ال كالتقرير املوجود أي كما

يف سعيه كالراقم  زيديف  فائدة مع السعي مبن يكتب على املاء حتصل له تشبيه من ال أي

أعين بيان  األربعة األغراض وهذه يف كل فالوجه عدم حصول الفائدة 176على املاء

تقتضي أن يكون وجه الشبه يف  حال املشبه مقداره أو تقرير ه أو حاله أوإمكان املشب

 بيان ليقاس املشبه من حيثأشهر بوجه الشبه  أي بهاملشبه به  أي املشبه به أمت وهو

يف ه تزيني املشبالغرض من التشبيه  أي أو تزيينهحاله  إمكانه أو حاله أو مقداره أو تقرير

سوادها  اليت يف تشبيه وجه أسود مبقلة الظيب كالتزيني الكائن  أي كماعني السامع 

مستحسن طبعا وهي الشحمة اليت جتمع السواد والبياض فالسواد الكائن يف مقلة الظيب 

أوجب هلا حسنا فلما شبه الوجه األسود �ملقلة املذكورة صار مصورا للسامع بصورة 

                                                 

  175 أي تقرير وصف املشبه الذي هو وجه الشبه القائم به.

  176 و ال شك أن هذا التشبيه قرر و ثبت حال زيد و هو عدم الفائدة يف ذهن السامع.
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  أي كماتقبيح املشبه لينفر املخاطب عنه ن التشبيه الغرض م أي تشويهه أو حسنة

وجه  أي 177بسلحة جامدة قد نقر�ا الديكة وجه جمدور تشبيه يف كالتشويه الذي

قد نقر�ا  جمدور يراد به وجه عليه آ�ر اجلدري وسلحة هي عذرة وجامدة هي �بسة و

والديكة بكسر الدال وفتح الياء مجع ديك  حال رطوبتهاىف  قد نقبتها �ملنقار أي

التشبيه أن املشبه به وهو السلحة  والديكة تطلق على الدجاج ووجه تقبيح املشبه يف هذا

وصار مظهرا يف قبحه  ليختيف �ا الوجه ا�دور  شبها املذكورة صور�ا يف غاية القبح فلم

احلاصلة من شكل احلفر وما يئة عنه واجلامع بني الطرفني هو اهل أقبح صورة ألجل التنفري

رض من الغ أيجديدا  أياختذته طريفا  شيءمن استطرفت ال أو استطرافه أحاطها

ستلذاذ به ألن جديدا بديعا ألجل اال واملراد �ستطرافه جعله استطراف املشبه التشبيه

 أي 178يف تشبيه فحم فيه مجر موقد ستطراف الذيكاال أي كمالكل جديد لذة 

إلبراز  أي ببحر من املسك موجه الذهب إلبرازه تشبيه فحم سرت النار فيه سر��

وهو البحر من املسك الذائب موجه ذهب  يف صورة املمتنع املشبه مع كونه مبتذال

مضطرب مائل إىل احلمرة ىف وسط  شيءذائب ووجه الشبه هو اهليئة احلاصلة من وجود 

�ن  وإن كان ممكنا عقالبصورة اجلامد ر عادة يتصو  ال ألن البحر عادة أسود شيء

يكون موجا له وهذا يذوب املسك مع كثرته جدا يعد حبرا وبذاب الذهب وجيعل فيه و 

ستطراف ألن الفحم يتخيل فيه صورة املسك الذائب وإن كان غري موجب لغاية اال

 ذائب واجلمر وإن مل يكن ذائبا يتخيل فيه صورة الذهب الذائب املتموج
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  178  يف القاموس: اجلمر النار املتقدة.
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غري إبراز  وجه آخرستطراف يف خصوص املثال املذكور االال  املطلق 179ستطرافولال

 أن إما وهو أن يكون املشبه به �در احلضور يف الذهن املشبه يف صورة املمتنع عادة

 يف كما مر  من غري اعتبار حضور املشبه يف الذهن وعدمه مطلقاتلك الندرة  تكون

فعلم منه أن هذا التشبيه له جهتان  تشبيه فحم فيه مجر ببحر من املسك موجه الذهب

 وإما منافاة بني اجلهتني ال إبراز املشبه يف صورة املمتنع وإبرازه يف صورة النادر احلضور و

عند حاصلة يف املشبه به ال مطلقا لكون املشبه به مشاهدا معتادا  تكون تلك الندرةأن 

كندرة حضور املشبه به عند حضور املشبه يف قول أيب   أي كمايف الذهن  حضور املشبه

 الالواو مبعىن رب و  والزوردية تزهو بزرقتها180يف قوله شعر  يصف البنفسج العتاهية

زوردية بكسر الزاء وبفتح الواو وبسكون الراء والالزوردية صفة و  جزء من الكلمة النافية

تكرب بزرقتها ت أيالزوردية وتزهو  181البنفسج رب أزهار من أيحملذوف وهو األزهار 

الر�ض  بني الر�ض على محر اليواقيتكانت الزرقة راجحة على احلمرة عند القائل   أي

على محر "تزهو و حال من الضمري املسترت يف "بني الر�ض"مجع روض وهو البستان و

كو�ا بني الر�ض معناه األزهار البنفسجة تتكرب وتفتخر حال   ظرف لتزهو "اليواقيت

كأن األزهار   أي ضعفن �اساقات  أي وكأ�ا فوق قامات على األزهار والشقائق احلمر

 لها لكمال ثقلها ألنمواألغصان ضعفن من حت فوق األغصان البنفسجة حال كو�ا

                                                 
ستطراف من حيث هو له وجهان األول إبراز املشبه يف صورة املمتنع يف اخلارج والثاين إبرازه يف احلاصل أن اال 791

   صورة النادر احلضور يف الذهن.
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 181 على وزن سفرجل.
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النار يف أطراف   182أوائلىل األرض إه األزهار البنفسجة إذا طال مال لذي عليالغصن ا

حضور النار املتصلة �طراف الكربيت يندر عند حضور األزهار  اعلم أن 183كربيت

ختطر بباله النار السيما يف أطراف  البنفسجة ألن اإلنسان إذا خطر البنفسج بباله ال

 الكربيت للبعد بينهما فعند حضور أحدمها يف الذهن يبعد حضور اآلخر فإحضار

ه �وائل النار يف أطراف كربيت ألن أحدمها مع اآلخر يف غاية الندرة مث قيد الشاعر التشب

يف الكربيت ومتكنت منه واشتعلت فزال ما فيها من الزرقة وهلذا  مقامها النار مىت طال

يف أواسط  قيدها أيضا بقوله يف أطراف ومل يقل يف كربيت ألن أوائل النار الواقعة

  . زرقة فيها الف ال يف أطرافه الكربيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 182 هذا خرب كأن.

 183 هي مادة �خذها النار على الفور.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

لك يف تشبيه دمها إيهام أنه أمت من املشبه وذاملشبه به وهو ضر�ن أح إىلوقد يعود 

هتمام والثاين بيان اال وجه اخلليفة حني ميتدحته : وبدا الصباح كأن غرّ  املقلوب كقوله

ستدارة �لرغيف ويسمى هذا إظهار ائع وجها كالبدر يف اإلشراق واالبه كتشبيه اجل

حقيقة أو ادعاء �لزائد فإن أريد اجلمع بني  املطلوب هذا إذا أريد إحلاق الناقص

احلكم �لتشابه احرتازا من ترجيح أحد  إىلشيئني يف أمر فاألحسن ترك التشبيه 

: فمن مثل ما يف الكأس عيين تشابه دمعي إذا جرى ومداميت  املتساويني كقوله

  ... خلمر أسبلت  : جفوين أم  من عربيت  كنت أشربا أدري أ� فوهللا ما تسكب

  

املشبه به  لىعالغرض العائد  أي املشبه به وهو إىلالغرض من التشبيه  وقد يعود

أحدمها وهو الكثري الشائع إيقاع املتكلم يف  أي ضر�ن أحدمها إيهام أنه أمت من املشبه

يف الواقع  لكشبه يف وجه الشبه مع أنه ليس كذذهن السامع أن املشبه به أمت من امل

كقول حممد بن وهيب   أي كقوله 184يف التشبه املقلوب هو الغرض الذي لك اإليهاموذ

هي  تهكأن غرّ ظهر الصبح  أي الصباح اوبد يف مدح املأمون بن هارون الرشيد العباسي

يف األصل بياض يف جبهة الفرس مث استعارها الشاعر للضياء التام احلاصل عند اإلسفار 

 به هنا صباح واملشبه املشبه حني ميتدحوجه اخلليفة فيكون املراد �لغرة نفس الصباح 

 وجه اخلليفة والوجه وضوح فإنه قصد إيهام أن وجه اخلليفة يف الوضوح والضياء أمت من

 لك أن املشبه به حقه أن يكون أعرف جبهة التشبيه من املشبه وأقوىالصباح ومع ذ ةغرّ 

كتشبيه �ملشبه به  أي بيان اإلهتمام بهاملشبه به  لىعمن الغرض العائد  الثاينالضرب و

                                                 
به والكامل مشبها فإذا جعل كذلك وقع يف وهم السامع  هو الذي جيعل فيه الناقص يف نفس األمر مشبها 418

املشبه به عن املشبه يف  تركيب التشبيه كمالبه يف وجه الشبه ألن مقتضى أصل أن املشبه به الناقص أمت من املش

   .وجه الشبه
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ل املتكلم ستدارة فعديف االستدارة �لرغيف كالبدر يف اإلشراق واالكائنا   اجلائع وجها

اهتماما �ملشبه به  تشبيهه �لرغيف إىلعن تشبيه وجه اجلائع �لبدر وهذا مناسب 

هتمام لتشبيه املشتمل على االا ورغبته فيه للجوع واملشبه به هو الرغيف ويسمى هذا

أنه ملا عدل املتكلم عن تشبيه الوجه ه به إظهار املطلوب ووجه تسميته بذلك �ملشب

�لرغيف ليكون الرغيف يف خياله وطلبه  تشبيهه �لرغيف علم أنه شبه الوجه إىل�لبدر 

 النوع من الغرض أعين هذا إىليطلبه إال اجلائع ولكن الحيسن املصري  والعادة أنه ال

 الشيئني أحد جعل من ذكر ما أي هذا شيءمقام الطمع يف  إظهار املطلوب إال يف

 كما حقيقة الشبه وجه يف الناقص إحلاق أريد إذا يكون إمنا به مشبها واآلخر مشبها

 ادعاء أو الضياء يف كالبدر اخلليفة وجه إن حنو املشبه على العائد الغرض يف علمت

 اإلشراق يف اخلليفة كوجه البدر إن حنو به املشبهعلى  العائد الغرض يف علمت كما

 من أمر يف الشيئني بني اجلمع أريد فإن الشبه وجه يف �لكامل الناقص إحلاق أي �لزائد

 واحد كل ليكون التشبيه ترك فاألحسن زائدا واآلخر �قصا أحدمها كون إىل قصد غري

 �لتساوي القصد إىل أي بينهما �لتشابه احلكم إىل عدوال به مشبها أو مشبها منهما

 ميتومدا جرى إذ دمعي تشابه185كقوله  املتساويني أحد ترجيح من احرتازا بينهما

 من أسبلت اخلمر أ� أدري ما هللا فو تسكب عيين الكأس يف ما مثل فمن مخري أي

  . 187أشرب كنت عربيت من أم 186جفوين �ملطر السماء أسلبت

                                                 
518  �� �� � ����� �� � � �� �ٓ�� �ٓ�� �� � � �� ���  ����� �� ������ �ٓ�� �
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�� � � � � ��  أن  أير  وحاصله أنه ملا  � � � �� ��� � �����

هل كان يشرب من اخلمر  ييدر  عليه احلال وأنه ال طلتأظهر أنه اخ اخلمر لة منه حال شربه للخمر يفز االندموعه 

   فأسبلت عيناه �خلمر أو كان يشرب من غريه فعيناه تسكب دمعا.

 186 ��۔

  187 أي ترك الشاعر التشبيه إىل احلكم �لتشابه أي �لتساوي بني الدمع واخلمر.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

مىت أريد ظهور منري يف ة الفرس �لصبح وعكسه وجيوز التشبيه أيضا كتشبيه غرّ 

ه مظلم أكثر منه وهو �عتبار الطرفني إما تشبيه مفرد مبفرد ومها غري مقيدين كتشبي

والشمس   أو خمتلفان كقوله اخلد �لورد أو مقيدان كقوهلم هو كالراقم على املاء

وعكسه وإما تشبيه مركب مبركب كما يف بيت بشار وإما  كاملرآة يف كف األشل

�  مبركب كما مر يف تشبيه الشقيق وإما تشبيه مركب مبفرد كقولهتشبيه مفرد 

 تر� �ارا مشمسا  قد:  وجوه األرض كيف تصورتر� صاحيب تقصيا نظريكما : 

  ... مقمر زهر  الرىب  فكأمنا هو : شابه 

  

كما جيوز احلكم   أي أيضا التشبيه 189أمر يف 188شيئني بني اجلمع إرادة عند وجيوز

عند قصد  �لصبح الفرس 190ةغرّ  كتشبيه �لتشابه بل هو األحسن كما تقدم

تساويهما يف وجه الشبه �ن مل يرد املتكلم أن أحدمها زائد فيه واآلخر �قص بل قصد 

 الغرة جعل لوجب الز�دة والنقصان قصد لو إذ اشرتاك الطرفني فيه على حد سواء

قصد   أي أريد مىت الفرس بغرة الصبح تشبيه أي وعكسه به مشبها والصبح مشبها

 منه أكثر الليلكالفرس و  مظلم شيء يف كالغرة وبياض الصبح منري شيء ظهور إفادة

 مفرد 191تشبيه إما تركيباإفرادا و   الطرفني �عتبار التشبيه أي وهو املنري لكذ من أي

 لكذ غري وأ حال أو وصف أو مفعول أو إضافة أو مبجرور مقيدين غري ومها مبفرد

                                                 

  188 مها املشبه واملشبه به.

  189 هو وجه الشبه.

  190 هي جبهة بيضاء للفرس.
ا ذكر يف الشرح وهو قوله تعاىل هن لباس لكم أي كاللباس تقييد مبمثال آخر لتشبيه مفرد مبفرد بال  يف املطول 119

شتمال ألن  والرجل واملرأة حسي وهو املالصقة واالللباس هلن ووجه الشبه بني اللباس اك  أيكم وأنتم لباس هلن ل

   كما يالصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه.  كال من الزوجني يالصق صاحبه ويشتمل عليه عند املعانقة واملضاجعة
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ملن كقوهلم مقيدان مها أو 192احلمرة يف كالورد اخلد إن يقال �ن �لورد اخلد كتشبيه

 هو فاملشبه املاء على كالكاتب هو أي املاء على كالراقم هو فائدة سعيه من حتصل ال

 ووجه املاء على رقمه بكون املقيد الراقم هو به واملشبه سعيه يفيده ال �ن املقيد الساعي

غري  واآلخر مقيدا أحدمها يكون �ن خمتلفان مها أو وعدمه الفعل بني التسوية هو الشبه

 واملشبه قيدبال  مفردالشمس  أي فاملشبه األشل كف يف ةكاملرآ والشمس كقوله مقيد

 ستدارةاال من حاصلة هيئة الشبه ووجه مركباألشل  كف يف و�ابك املقيدة ةاملرآ أي به

 كالشمس األشل كف يف ةاملرآ هو املثال عكس أي وعكسه اإلشراق ومتوج واحلركة

 �ن مبركب مركب تشبيه وإما مقيد كما علمت غري به واملشبه مقيدا يكون فاملشبه

 حىت وتالصقت تضامت قد أشياء جمموع من حاصلة كيفية الطرفني من كل يكون

وأسيافنا ليل : سنا و كأن مثار النقع فوق رؤ  كما يف بيت بشار واحدا شيئا عادت

والنقع هو الغبار  إذا حركه كواكبه املثار بضم امليم اسم مفعول من أ�ر الغبار  ى�او 

 احملرك من أسفل أين الغبار املثار أك  أيواإلضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف 

العامل إمسها فأسيافنا مفعول معه و  "مع"مبعىن  "وأسيافنا" حبوافر اخليل والواو يف ألعلى

تتساقط كواكبه طائفة  أيمثار ألن فيه معىن الفعل و�اوى كواكبه هو  املفعول معه يف

 من اجلملة اوهذه اجلملة صفة لليل لكونه نكرة وما بعده ا بعد واحدبعد طائفة ال واحد

ويسفل فوق الرؤوس  الغبار فاملشبه مركب �نه هيئة السيوف وجبريها يعلو  صفة يكون

األجسام هيئة سقوط  هوالوجه و  �نه ليل وفيه تتساقط الكواكبواملشبه به أيضا مركب 

 تشبيه وإما  مظلم شيءستطالة ومتناسبة املقدار يف أطراف �وصافها من اإلشراق واال

 : تصعد أو تصوب ذاإ الشقيق حممر كأن وهو الشقيق تشبيه يف مر كما مبركب مفرد

 هب هلکن املشب مفرد همشبمحمر الشقيق ف زبرجد من رماح على نشرن �قوت أعالم

                                                 

  192 إن اخلد والورد غري مقيدان بشيء والظرف كذلك.
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وإن تطلب مزيد الوضاحة هلذا الشعر فلرتاجع  العلم والياقوت والرمح والزبرجدمن  مرکب

 نظريكما تقصيا صاحيب �193 كقوله مبفرد مركب تشبيه وإماإىل املقام الذي ذكر فيه 

تتمثل  كيف أي التاء حبذف 194تصور كيف األرض وجوه تر� النظر يف اجتهدا أي

بفتح الراء واهلاء وقد زهر خالطه أي شابه قد مشس ذا أي مشمسا �ارا تر� وتتشكل

الرىب مجع ربوة بضم أوله وفتحه املكان  الرىب تسكن هاءه وأراد �لزهر النبات مطلقا

 املشمس النهار لكذ أي هو فكأمنا لون زهر الر� أياملرتفع ويف الكالم حذف مضاف 

 املشمس النهار وهو مركب فاملشبه قمر ذو ليل أي مقمر الرىب زهر مبخالطةاملوصوف 

  .قمرالليل امل وهو مفرد به واملشبه الذي شابه زهر الر�
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  194 بدل من تر� وجوه األرض من قبيل بدل مفصل من جممل أو عطف بيان.
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لدى  :كأن قلوب الطري رطبا و�بسا  وأيضا إن تعدد طرفاه فإما ملفوف كقوله

نري النشر مسك والوجوه د� :  أو مفروق كقوله البايل فوكرها العناب واحلش

صدغ احلبيب  وإن تعدد طرفه األول فتشبيه التسوية كقوله األكف عنمأطراف 

سم عن بكأمنا ي وإن تعدد طرفه الثاين فتشبيه اجلمع كقوله كالليايلكالمها   وحايل :

و�عتبار وجهه إما متثيل وهو ما وجهه منتزع من متعدد   منضد أو برد أو أقاحلؤلؤ : 

ما يف تشبيه مثل اليهود مبثل احلمار كما مر وقيده السكاكي بكونه غري حقيقي ك

مل يذكر وجهه فمنه ما هو ظاهر  وإما غري متثيل وهو خبالفه وأيضا إما جممل وهو ما

أيّهم  يدركه إال اخلاصة كقول بعضهم  ومنه خفي ال زيد كاألسد يفهمه كل أحد حنو

أي هم متناسبون يف الشرف كما أ�ا  ن طرفاهااليدرى أيهم كاحللقة املفرغة أفضل 

   ... متناسبة األجزاء يف الصورة

  

 التشبيه طرفا أي طرفاه تعدد إن أنه وهو الطرفني �عتبار للتشبيه آخر تقسيم وأيضا

 اإلتيان هو 195ملفوفا يكون إما فهو واحدا تشبيها ال تشبيهات صار حبيث منهما وكل

كقول   أي كقوله �ملشبهات �ا كذلك مث وغريه العطف طريق على �196ملشبهات أوال

رطبا  198كأن قلوب الطري197امرؤ القيس يف وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور 

لتضمنها معىن التشبيه  والعامل فيهما كأنا حاالن من القلوب بصورة العطف مهو�بسا 

 ذي احلال دمت املطابقة بنيقد انعري حال كو�ا رطبا و�بسا مث أشبه قلوب الط أي

                                                 

  195 إنه مسي بذلك للف املشبهات فيه أي ضم بعدها إىل بعض وكذلك املشبهات �ا. 

  196 املراد �جلمع يف الفنون ما فوق الواحد.

���� � � �۔  � �
�
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  198 القلوب مشبه.
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وهو  راجع للقلوب �عتبار بعضها واحلالني حيث مل يقل رطبة و�بسة ألن الضمري فيهما

وكر العقاب  أي وكرها 199لدى كأن قلوب الطري رطبا بعضها و�بسا بعضها  أيمذكر 

 الطري قلوب قدر لكدرة مائل أمحر حب وهو رمان بزنة العناب الطائر عش هووالوكر 

 سبيل على �ما مشبهان مها واحلشف فالعناب البايل التمر ردء وهو فرس بزنة واحلشف

 واحلشف والشكل والقدر اللون يف يشاكله ألنه الرطب بللقل مقابل العناب مث العطف

 مبشبه اإلتيان هو مفروق أو والشكل والقدر اللون يف يشاكله ألنه اليابس بللقل مقابل

 من النشر أي مسك النشر كقوله القياس هذا وعلى به ومشبه مبشبه مث به ومشبه

 فاملشبه ستطابةاال يف املسك كرائحة الذاتية رائحتهن أي مسك كنشر النساء هؤالء

 النسوة هؤالء من الوجوه أي د�نري والوجوه املسك رائحة به واملشبه للنساء ذاتية رائحة

 ألوان يف يستحسن مما الصفرة ألن الصفرة خمالطة مع ستنارةواال ستدارةاال يف كالد�نري

 لني شجر هو والعنم األصابع األكف �طراف أراد عنم األكف وأطراف النساء

 ثالث البيت هذا يف أن واحلاصل التلني يف كالعنم أصابعهن أي أمحر األغصان

 شبه ألنه واحد تشبيه منه حيصل امتزاج بينها ليس بنفسه مستقل منها كل تشبيهات

 ستنارةواال ستدارةاال يف �لد�نري ووجوههن ستطابةاال يف املسك برائحة نشرهن

 التشبيه طرف أي بعطف أو غريه األول طرفه تعدد وإن التلني يف �لعنم صابعهنوأ

 بني سوى املتكلم ألن لكبذ مسي إنه التسوية تشبيه فهو به املشبه دون املشبه هو األول

 والعني األذن بني ما الصاد بضم صدغ200 كقوله التشبيه يف بواحد أكثر أو شيئني

                                                 
 ألن احلال ال قوله رطبا و�بسايصح أن يكون حاال من  ال إن الظرف حيتمل أن يكون حاال من قلوب و 199

من احلال نعم ميكن أن يكون حاال من الضمري املسترت فيهما وأيضا حيتمل أن يكون صفة لرطب و�بس  جييء

   عمال بقاعدة أن الظرف بعد النكرة صفة هلا كذا يف األطول.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 كالمها وحايل احلبيب املوضع هذا على رأسه من املرسل الشعر على هنا طلقوم

 تعدد فقد ختييلي حاله يف السواد كان وإن السواد يف كالليايل منهما كل أي كالليايل

بعطف  الثاين طرفه تعدد وإن الليايل وهو به املشبه واحتد وحاله صدغه شعر وهو املشبه

 لكبذ مسي اجلمع تشبيه فهو املشبه دون به املشبه هو الثاين التشبيه طرف أيأو غريه 

كقول البحرتي من قصيدة ميدح �ا   أي كقوله مجع للمشبه أمورا مشبها �ا املتكلم ألن

 أقل وهو يضرب ضرب �ب من السني بكسر يبسم 201كأمنا أ� نوح عيسى بن إبراهيم

 العقد ضم يف املبالغة وهو التنضيد من مفعول اسم منضد لؤلؤ عنوأحسنه  الضحك

 برد أو عن بصلة جئ هلذه يكشف معىن يبسم ويتضمن الرتتيب يف بعض إىل بعضه

 ورد أي البابونج هو أقحوان مجع اهلمزة بفتح أقاح أو املطر مع السحاب هو الراء بفتح

 أشياء بثالثة األسنان مقدم وهو الثغر تشبيه فههنا اهلمزة بفتح أقاحي أقاح وأصل نور له

 وجهه ما وهو متثيل إما الشبه وجه أي وجهه �عتبار التشبيهو وأقاح وبرد لؤلؤ وهي

 كان أو مركبني أو مفردين الطرفان كان سواء أو أمرين متعددة أمور من منتزع وصف

 من مر كما ومهيا أو عقليا أو حسيا الشبه وجه كان وسواء مركبا واآلخر مفردا أحدمها

 �لليل األسياف مع النقع مثار وتشبيه فالطرفان مفردان املنور املالحية بعنقود الثر� تشبيه

 الشمس وتشبيه فالطرفان يف هذا التشبيه مركبان اجلهات سائر من كواكبه تتهاوى ذيال

 مركب فاملشبه عكسهو  مركب به واملشبه مفرد فاملشبه األشل الرجل كف يف ة�ملرآ

 الوصف املنتزع أيبكونه  السكاكي وصفا منتزعا من متعدد أيوقيده مفرد  به واملشبه

 مثل تشبيه يف كما ال عقال بل اعتبار� ومهيا غري متحقق حسا و أيحقيقي  غري

يف  التعب مع النافع شيء�ل نتفاعاال حرمان هو الشبه وجه فإن 202احلمار مبثل اليهود

                                                 

  201 ملا اتصلت ما الكافة بكأن صلحت للدخول على الفعل.

  202 يف قوله تعاىل مثل الذين محلوا التوراة كمثل احلمار حيمل أسفارا.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 إىل عائد هو بل حبقيقي ليس لكنه متعددة أمور من مركب وصف فهذا استصحابه

 ال ما وهو التمثيل خبالف متثيل غري أي خبالفه وهو متثيل غري إما عتبار والتوهماال

 التشبيهو اهلداية يف كالنور العلم حنو مفردا كان بل متعدد من منتزعا وصفا وجهه يكون

 فهو لفظا شبهه وجه يذكر مل لذيا التشبيه أي وجهه يذكر مل ما وهو جممل إما أيضا

 هو ما ا�مل فمن قسمني على ا�مل أي أحد كل يفهمه ظاهر هو ما فمنه جممل

 وهو واضح فيه الشبه وجه كاألسد زيد حنو تفكر غري من أحد كل يفهمه وجهه ظاهر

 بعضهم كقول اخلاصة إال يعلمه ال أي يدركه ال خفي ا�مل من أي ومنه الشجاعة
 حنومها أو فضة أو ذهب من أصلها أذيب ليتا هي ةاملفرغ كاحللقة هم أيهم أفضل 203

 أين يدرى ال متصلة األطراف مجيع يكون بل طرف هلا يظهر فال القالب يف وأفرغت

 يف األجزاء متناسبة احللقة أي �اأ كما الشرف يف متناسبون هم أي 204طرفاها

 و الشكل حيث من به واملشبه الشرف حيث من املشبه يف التناسب لكوذ 205الصورة

 هنا الشبه فوجه اخلواص إال يدركه ال الدقة غاية يف الطرفني بني الوجه هذا أن خيفى ال

  .التفاوت عن اخلايل الكلي التناسب وهو الطرفني بني مشرتك
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 ال �� وأجيب أصال هلا ال طرف أنه مع حمل أي يف يعلمان ال لكن طرفان هلا املفرغة الدائرة أن يقتضي هذا 420

   املوضوع. وجود تقتضي ال السالبة ألن الطرفني وجود طرفيها يستلزم دراية نفي أن نسلم

  205  ميتنع بعضها طرفا وبعضها وسطا لكو�ا منقلبة اجلوانب كالدائرة.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ه به طرفني ومنه ما ذكر فيه وصف املشبمل يذكر فيه وصف أحد ال وأيضا منه ما

مل تصدف مواهبه : عين  صدفت عنه و وحده ومنه ما ذكر فيه وصفهما كقوله

يف  كالغيث  إن جئته  وأفاك  ريقه : وإن ترحلت عنه جل فلم خيب وعاوده ظين

  ... الطلب

  

                       الطرفني حدر فيه وصف أيذك مل تشبيهي أ ما ا�مل من أيه من وأيضا

 ىلإ إمياء فيه يكون ما �لوصف ال وصف املشبه به أراد مل يذكر فيه وصف املشبه و أي

فإن الظاهر أن وجه التشبيه فيه الشجاعة ومل يذكر فيه وصف  أسد زيد حنو التشبيه وجه

  فيه ذكر تشبيه أي ما ا�مل من أي ومنهأحد الطرفني املؤمي إىل وجه الشبه املذكور 

 ومنه 206طرفاه أين اليدري املفرغة كاحللقة هم حنو املشبه دون به وحده املشبه وصف

 أي كقوله به واملشبه املشبه وصف أي وصفهما فيه ذكر تشبيه أي ما ا�مل من أي

 208أعرضت أي عنه صدفت207املطول يف كذا سهل بن احلسن ميدح متام أيب كقول

 رجائي سهل بن حسن عاود أي ظين وعاوده عين مواهبهمل تنقطع  أي فتصد ومل عنه

 كالغيثا إفاضته يف املمدوح أي فهو ظين عنه حيرم مل أي خييب خاب من خيب فلم

 كل وريق الغيث ريق أ�ك أي ريقه اكوأف الغيث جئت إن أي جئته إن املطر مبعىن

 يف جل عنه فررت وإن أي عنه ترحلت وإن املطر أفضل أصابه ومعناه أفضله شيء

                                                 

 206 املشبه به هنا حلقة موصوفة بكو�ا مفرغة ال يدري أين طرفاه فالوصف مذكور معه.
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  208 برفع التاء.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 املمدوح أعين املشبه الشاعر وصفف عنه فرارك مع طلبك يف املطر ريق �لغ أي الطلب

 نإ يصيبك �نه الغيث أعين به واملشبه يعرض مل أو أعرضقد  عليه فائضة هدا�ه �ن

الذي هو معىن يشرتك  الشبه بوجه مشعران املذكوران فالوصفان عنه ترحلت أو جئته

  .اإلعراض وعدم اإلعراض وحاليت الطلب وعدم الطلب حاليت اإلفاضة وهو الطرفان فيه
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

وقد يتسامح  يلصفاء : وأدمعي كاآلوثغره يف  ذكر وجهه كقوله ل وهو ماوإما مفص

اجلامع  فإن فصيح هو كالعسل يف احلالوةبذكر ما يستتبعه مكانه كقوهلم للكالم ال

مبتذل وهو ما ينتقل فيه من املشبه إىل ا قريب ه الزمها وهو ميل الطبع وأيضا إمفي

 الرأي إما لكونه أمرا مجليا فإننظر لظهور وجهه يف �دئ ه به من غري تدقيق املشب

قليل التفصيل مع غلبة حضور املشبه به يف الذهن إما اجلملة أسبق إىل النفس أو 

الشكل ة الصغرية �لكوز يف املقدر و عند حضور املشبه لقرب املناسبة كتشبيه اجلر 

رضة  ستنارة ملعاستدارة واالاالة ا�لوة يف آكالشمس �ملر   أو مطلقا لتكرره على احلس

  ... التفصيل كل من القرب والتكرار

  

 اللفظ يف 209وجهه ذكر تشبيه أي ما وهو جممل إما على عطف مفصل اوإم

 يف"  يلآلكا دموعي أي دمعيأو  صفاء يف احلبيبثغر  أسنان أي 211وثغره 210كقوله

قد يتساهل  أي مكانه يستتبعه ما بذكر يتسامع قد و لفظا ذكورامل شبهال وجه "الصفاء

 الفصيح الكالم أي هو لفصيحا للكالم كقولهوجه الشبه أمر يلزمه  يف مقاميذكر و 

ا الزمه املثال هذا يف أي فيه به واملشبه املشبه بني اجلامع األمر فإن احلالوة يف كالعسل

 ميل احلالوة الزم أي وهو به واملشبه املشبه بني الشبه وجه هي يتال احلالوة الزم أي

وحينئذ  املطعومات خواص من هي ليتا احلالوة ال والكالم العسل بني مشرتك ألنه الطبع

بد يف اجلامع أن يكون متحققا  فالتكون موجودة يف الكالم ألنه ليس من املطعومات وال

 الناس بني متداول أي مبتذل مستعمل للعامة ولغريهم أي قريب إما وأيضايف الطرفني 

                                                 

  209 أي وجه الشبه.
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  211 هو مبتدأ و"أدمعي" عطف عليه وقوله كالآليل خرب.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 ينتقل تشبيه أي ما املبتذل القريب أي وهو الشبه وجه �عتبار للتشبيه �لث تقسيم هذا

 أي الرأي�دئ  يف وجهه لظهور نظر تدقيق غري من به هاملشب ىلإ هاملشب من فيه

 بسكون مجليا أمرا لكونه اإم ألمرين ظهوره ويكون الرأي ظاهر يف الشبه وجه لوضوح

 معناه يتضح مل ماأوهلا  معان ثالثة على يطلق وا�مل جممال أمرا الوجه لكون أي امليم

 فيه تفصيل ال لذيا األمر هوهنا  ��مل فاملراد فيه تفصيل ال ما�لثها و  املركبو�نيها 

 أسبق ا�مل األمر فإن أي النفس ىلإ أسبق اجلملةفإن  الناطقية يف كعمرو زيد كقولك

 التفصيل قليل الشبه وجه لكون أو النفس يف احلصول حيث من املفصل من النفس ىلإ

 بني املناسبة لقرب213 املشبه حضور عند212 إما الذهن يف به املشبه حضور غلبة مع

 هنا الشبه وجه ألن والشكل املقدار يف �لكوز الصغرية اجلرة كتشبيه به واملشبه املشبه

 215املشبه حضور عند 214به املشبه وحضور التفصيل قليل وهو والشكل املقدار هو

 عادة هو كما اجلرة من �لكوز يشرب من عند وهذا 216بينهما املناسبة لقرب غالب

 الذهن يف اجلرة حضرت فإذا ويشربون الكوز يف اجلرة من املاء ويفرغون الناس بعض

 يف به املشبه حضور غلبةمصاحبا ل التفصيل قليل الشبه وجه لكون أو فيه الكوز حضر

 احلس على به املشبه لتكرر أي رهلتكر  غري مقيدة حبضور املشبه أيمطلقة غلبة  الذهن

 الشكل ىلإ ترجع هي يتال ستدارةاال يف ا�لوة ة�ملرآ الشمس كتشبيه أي كالشمس

 ومها شيئني عتبارال تفصيالما الشبه وجه يف فإن الكيف ىلإ راجعة هي يتال ستنارةواال

 لكثرة مطلقا الذهن يف احلضور غالب ةاملرآ أي به املشبه لكن ستنارةواال ستدارةاال
                                                 

 212 ظرف لغلبة حضور املشبه به.

 213 علة لغلبة حضور املشبه به عند حضور املشبه.

 214 أي الكوز.

 215 أي اجلرة الصغرية.

 216 أي الكوز واجلرة الصغرية.
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 التفصيل والتكرار القرب من 217كل ملعارضة الباصرة حس على وتكررها ةاملرأ شهود

 �لكوز الصغرية اجلرة تشبيه يف به واملشبه املشبه بني املناسبة قرب من إن مقتضى كل أي

ه خفاء التفصيلومقتضى  الشبه وجه ظهور ة�ملرآ الشمس تشبيه يف احلس على والتكرر

 قرب انتفاء عند التفصيل قليل الشبه وجه كون وبقي تساقطافيتعارض الظهور واخلفاء 

 الشبه وجه لظهور علة القليل التفصيل جعل كيف قيل ما رفع قد و�ذا والتكرر املناسبة

  ؟ الظهور عدم يقتضييف ذاته  التفصيل أن مع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
اءه وهذه معارضة يقتضي قرب املناسبة والتكرار على احلس ظهور وجه الشبه ويقتضي التفصيل خف أي 172

   .التفصيلضة كل من القرب والتكرار ملعار مذكورة يف قوله 
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والشمس   ا لكثرة التفصيل كقولهب وهو خبالفه لعدم الظهور فيه إما بعيد غريوإم

 أو ندور حضور املشبه به إما عند حضور املشبه لبعد املناسبة يف كف األشلة آكاملر 

كما مر أو لقلة تكرره على   ا مطلقا لكونه ومهيا أو مركبا خياليا أو عقلياكما مر وإم

فالغرابة فيه من وجهني واملراد �لتفصيل أن ينظر يف  ةآوالشمس كاملر كقوله   احلس

 ا أن �خذ بعضا وتدع بعضا كما يف قولهأكثر من وصف ويقع على وجوه أعرفه

اجلميع كما مر من وأن تعترب  هلب مل يتصل بدخان سنامحلت ردينيا كأن سنانه : 

  ... الرتكيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعدتشبيه الثر� وكلما كان 

  

 من فيه ينتقل ماهو  أي خبالفه وهو مبتذل قريب إما على عطفه غريب بعيد اوإم

�دئ  يف الشبه وجه يف الظهور لعدم أي فيه الظهور لعدم تفكر بعد به املشبه ىلإ املشبه

 والشمس كقوله يف أجزاء وجه الشبه التفصيل لكثرة اإم الظهور عدم ويكون الرأي

ألن وجه  الشبه وجهأجزاء  يف التفصيل كثرة التشبيه هذا فيف األشلكف   يف ةكاملرآ

 اإلشراق متوج مع املتتابعة السريعة واحلركة اإلشراق مع ستدارةاال من حاصلة هيئةالشبه 

 الذهن يف هاملشب حضور عند اإم به هاملشب لندور حضور218 الظهور عدم يكون أو

 نتقالاال حيصل فال وحينئذ املشبه حضور عند الذهن يف به املشبه حضور ندر إمنا أي

 تشبيه من مر كما به واملشبه املشبه بني املناسبة لبعد بسرعة به املشبه ىلإ املشبه من

 تندر لكنها الذهن يف احلضور �درة غري ذا�ا يف الكربيت �ر فإن الكربيت بنار البنفسج

سواء كان  مطلقا به املشبه ندور يكون أن إما أي مطلقا اوإم البنفسج حضور عند

كأنياب  219ومهياا أمر  به املشبه لكون أي لكونهاملشبه حاضرا يف الذهن أو غري حاضر 

                                                 

 218 عطفه على كثرة التفصيل.

 219 أي يدركه اإلنسان بومهه ال �حدى احلواس الظاهرة لكونه هو و مادته غري موجودين يف اخلارج.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 يف خياليا مركبا به املشبه لكون أو 220األغوال �نياب مسنونة سهام تشبيه يف األغوال

 من رماح على النشر حالة �قوت �عالم التصعد أو التصوب حاليت الشقيق حممر تشبيه

 يف بل اخلارج يف مبوجود ليس زبرجد من والرمح الياقوت من العلم من كال ألن زبرجد

 التوراة حاملي اليهود تشبيه من مر كما عقليا مركبا به املشبه لكون أو فقط اخليال

 فيها ملا جيهل لكذ ومع التعب ويتحمل الكتب حيمل احلمار ألن أسفارا حيمل �حلمار

 به املشبه أي رهتكر  ةلقل به املشبه لكون أو عقلي متعددة أمور من به املشبه فرتكيب

 ال و عمره ينقضي رمبا الرجل ألن األشل كف يف ةكاملرآ والشمس كقوله احلس على

 هذا يف الندور أي فيه فالغرابة جدا قليال لكونه األشل يد يف ةمرآ يرى أن له يتفق

 وجه يف �لتفصيل واملراد كثرة التفصيل وقلة التكرار على احلس وجهني من 221املثال

يعترب أكثر من  أي وصف من أكثر يف ينظر أنالتشبيه  غرابةل سبب هو لذيا الشبه

 يف اعترب قد فإنه املالحية بعنقود الثر� كتشبيهما من جهة وجود الكل  وصف واحد إ

 أو ا�موع ومقدار واللون األجزاء وشكل التضام وهي وصافمجيع األ وجود الشبه وجه

كانت تلك   223أو من جهة وجود البعض وعدم البعض 222من جهة عدم الكل

 ويقعاألوصاف �بتة ملوصوف واحد أو إثنني أو ثالثة أو أكثر فالصور إثنتا عشرة صورة 

 أن وأشهرها عليها التفصيل يقع يتال الوجوه أعرف أي أعرفها كثرية وجوه على التفصيل

 بعضها وعدم األوصاف بعض وجود يعترب أي بعضا وتدع األوصاف من بعضا �خذ

 وحتسن الرماح تعدل ةامرأ وهي ردينة ىلإ منسو� رحما أي ايردين محلت224كما يف قوله 
                                                 

  يدركه احلس لعدم حتققها يف اخلارج. أنياب األغوال مما ال 220

  221 أي تشبيه الشمس �ملرآة يف كف األشل.

  222 كتشبيه الشخص العدمي النفع �لعدم يف نفي كل وصف �فع.

  223 مثاله كأن سنانه إخل كما �يت.

��� �� � � � � ����� � � ���� � � �۔ �� ��� ���� �� ����� � � 224 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

هو من إضافة الصفة  هلب ضوء أي هلب سنا طرفه يف ليتحديدته ا سنانهكأن  صنعها

 األوصاف بعضوجود  اعترب اللهب يف بدخان يتصل مل225 هلب مضيء أيللموصوف 

 مجيع وجود أي اجلميع تعترب وأن �لدخان تصالاال وترك واللمعان واللون الشكل وهي

 والتضام والشكل اللون �عتبار املنور املالحية بعنقود الثر� تشبيه من مر كما األوصاف

يطلع عليها أحد حىت  ظاهرة و�طنة ال شيءإن قلت إن مجيع أوصاف ال ا�موع ومقدار

األوصاف يعتربها يف التشبيه؟ قلنا ليس املراد �عتبار مجيع األوصاف اعتبار مجيع 

بل املراد اعتبار مجيع األوصاف امللحوظة  شيءيشذ منها  املوجودة يف املشبه به حبيث ال

 أمور من الشبه وجه يف الرتكيب كان ماوكليف وجه الشبه من حيث الوجود واإلثبات 

  .أكثر تفاصيله لكون الناس بني الشهرةبتذال و اال عن أبعد التشبيه كان أكثر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 225 هذه اجلملة صفة لسنا هلب.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

بعد طلبه ألذ وقد يتصرف  شيءهذا الضرب لغرابته وألن نيل الكان من  والبليغ ما

إال بوجه ليس فيه مل تلق هذا الوجه مشس �ار� :  يف القريب مبا جيعله غريبا كقوله

ويسمى هذا  مل يكن للثاقبات أفول لوعزماته مثل النجوم ثواقبا :  وقوله حياء

وهي  ىلاوهو ما حذفت أداته مثل قوله تعالتشبيه املشروط و�عتبار أداته إما مؤكد 

ذهب والريح تعبث �لغصون وقد جرى :  ومنه حنو )88(النمل: متر مر السحاب

أو مرسل وهو خبالفه كما مر و�عتبار الغرض إما مقبول وهو  األصيل على جلني املاء

 بوجه الشبه يف بيان احلال أو أمت شيءالوايف �فادته كأن يكون املشبه به أعرف 

أو مسلم احلكم فيه معروفة عند املخاطب يف فيه يف إحلاق الناقص �لكامل  شيء

  ... بيان اإلمكان أو مردود وهو خبالفه

  

الغريب  البعيد من أي الضرب هذا من كان ما الواصل لدرجة القبول البليغ التشبيهو

من  ألذ طلبه بعد شيءال نيلو أكثر الضرب هذا تفاصيل ألن �نياو 226لغرابته أوال

 �مر أي مبا املبتذل القريب التشبيه يف يتصرف وقد الذهن يف وأرسخحصوله بال طلب 

 الوجه هذا تلق مل227 كقولهإىل الغرابة  التداول عن وخيرجه غريبا تشبيهالذلك  أي جيعله

 الوجه فتشبيه 228حياء الوجهذلك  يف أي فيه ليس بوجه إال �ار� مشس ممدوحلل

 العرف يف ومتداوللظهور وجه الشبه وعدم توقفه على نظر و�مل  مبتذل �لشمس

                                                 
خيفى أن املعاين  هذا علة لتسمية هذا الضرب بليغا فالغرابة موجبة للبالغة فكل ما كان غريبا كان بليغا إذ ال 262

  الغريبة أبلغ من املعاين املبتذلة.

 ��� �� � ���� �� � � �ء � �۔
�
���� � �� � ���� �  ������ 

�
��� ���� 227  

ميكن أن  يعين أن الشمس دائما وأبدا يف حياء وحجل من املمدوح ألن نور وجهه أمت من النور الذي فيها فال 282

   ميكن أن تلقاه. إذا انتفى عنها احلياء أما وقت وجود احلياء كما هو حق األدب فالتالقي وجهه إال 
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 الغرابة إىل بتذالاال من ساقه اخلفاء من فيه وما احلياء حديث نأ إالجلر�ن العادة به 

 ثواقبا النجوم مثل ومقاصده مطلو�ته هنا واملراد القصد هو العزم مجع عزماته229 وقوله

 منمأخوذة  وهي �شراقها الظلمات يف النوافذ هي والثواقب النجوم من حال الوامع أي

 يكن مل لو الظلمة وراء نم لظهورها ثقو� النجوم ملعان مسي النفوذ وهو الثقوب

 األفول عدم اشرتاط نأ إال معروف �لنجم العزم فتشبيه وغيبة غروب أي أفول للثاقبات

 اتشبيه التشبيه هذامثل  ويسمى الغرابة إىل بتذالاال من التشبيه هذا أخرج النجم يف

 إىلتع قوله مثل أداته حذفت ما وهو مؤكد إما أداته �عتبار التشبيهو 230امشروط

 مر مثل متر وهي وتقديرها اآلية هذه يف حذفت التشبيه أداة إن السحاب مر متر وهي

 يف األوىل النفخة بعد تسري �اوأ القيامة يوم السحاب مر متر اجلبال نأ يعين السحاب

كالقطن املندوف مث تصري   األرض على تقع مث الر�ح تسوقه ذيال السحاب كسري اهلواء

 األداة حذف بعد املشبه إىل به املشبه إضافة املؤكد التشبيه من أي ومنههباء 

 جرى وقد �لريح حتريكا األغصان حركتت أي �لغصون تلعب أي تعبث والريح231حنو

 أي يف معىن على واإلضافة كالذهب هي يتال صفرته أي األصيل ذهب ظهر قد أي

 الوقت هو لي�ألص واملرادوقد ظهرت الصفرة يف الوقت املسمى �ألصيل على جلني املاء 

 والبياض الصفاء يف الفضة أي كاللجني ماء على أي املاء 232جلني على العصر بعد

 املشبه إىل به املشبه إضافة هنا "األصيل ذهب" مقامني يف الشعر هذا يف املؤكد التشبيهف

                                                 

 ������ � � �۔ ����� � � ������ � ��� � �� � ������ � �� � ���� 229  
يح اللفظ أو بسياق هو ما قيد فيه املشبه أو املشبه به أو كالمها بشرط وجودي أو عدمي مدلول عليه بصر  302

يف  فإن هذا الشرط أمر وجودي ومثال العدمي ما بة كالفلك لو كان الفلك يف األرضهذه القالكالم كقولك 

   كل منهما عدمي تدبر.  مل يكن للثاقبات أفول لوه حياء وقوله ليس فيالبيتني املذكورين فإن قوله 

��� � � �۔ ���
�
�  � ��� � ���� � ��

�
�� � ���

�
�  � � �� ��� � � ���� � �����

�
� ��� � 231  

  232 بفتح الالم وكسر اجليم هو الفضة.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 أعين "املاء جلنيأيضا "و  الصفرة يف �لذهب العصر بعد الوقت وهو األصيل تشبيه أعين

 مرسل التشبيه أو فيهما التشبيه أداة تحذفو  والبياض الصفاء يف �للجني املاء تشبيه

 فيها املذكور األمثلة من مر كما لفظافيه أداة التشبيه  تذكر  ما املرسل أي خبالفه وهو

 مقبول إما الغرض �عتبار التشبيهو األشل كف يف ةكاملرآ والشمس حنو التشبيه حرف

 يكون كأن التشبيه من الغرض متام ألداء يكفي املقبول التشبيه أي �فادته الوايف وهو

 الغرض يكون لذيا التشبيه يف أي احلال بيان يف الشبه بوجه شيء أعرف به املشبه

 حال السامع جهل ذافإ األوصاف من وصف أي على جرى �نه املشبه حال بيان منه

 كهذه الثوب لكذ ا�هول حال لبيان قلت آخر حاال وعرف غريه أو سواد من ثوب

 قامته يف كعمرو هو زيد قامة مقدار جلاهل فتقول املشبه مقدار بيان وكذا مثال سواده يف

 الظيب مقلة ألن الظيب كمقلة زيد وجه حنو التزيني يف وكذا عمرو قامة مقدار يعلم حيث

 شيء أمت به املشبه يكون كأنأو السواد مبطلق ال الوجه من املخصوصة �حلالة أعرف

 بيان به يراد ذيال تشبيهال يف �لكامل الناقص شيءال إحلاق يف الشبه وجه يف أي فيه

 حيصل مل فيمن كقولك السامع ذهن يف التقرير وهو به إحلاقه عند حيصل ذيال الغرض

 بني التسوية يف املشبه من أمت به املشبه تقرير فإن املاء على كالراقم هو فائدة على سعيه

 املشبه يكون كأن أو التشبيه من الغرضو  هو الوجه الذي الفائدة عدم من وعدمه الفعل

 به املشبه يكون أي املخاطب عند معروفة الشبه وجه يف أي فيه احلكم مسلم به

 بيان يف أحد كل عند ال املخاطب عند الشبه وجه ثبوت هو ذيال احلكم لكبذ معروفا

 فيه الشبه وجه وجود ببيان املشبه إمكان بيان به أريد قد لذيا التشبيه يف اإلمكان

 وجه ثبوت فإن الغزال دم كبعض املسك فإن منهم وأنت األ�م تفق فإن كقوله

 يكون ما أي خبالفه وهو مردود التشبيه أو املخاطب املسك عند يف مسلم 233الشبه

                                                 

  233 هو كون الشيء من أصل حبيث ال مناسبة بني ذلك الشيء وبني ذلك األصل.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 أمت أو أعرف به املشبه كون من املقبول شرط على يكون ال �ن الغرض إفادة عن قاصرا

 سعيه حيصل ال ذيال حال كتشبيه املخاطب عند معروفة الشبه وجه يف احلكم مسلم أو

 حىت وفوقهم األ�م من كونه يف عمرو كتشبيه أو الرتاب على يرقم من حبال فائدة على

 يف دونه بثوب ثوب كتشبيه أو املذكور �لوصف املتصف بزيد آخر جنس كأنه صار

 .السواد
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  

  والضعف القوة يف التشبيه مراتب بيان يف خامتة

 وجهه حذف بعضها أو أركانه ذكر �عتبار املبالغة قوة يف التشبيه مراتب وأعلى

 ... لغريها قوة ال و كذلك أحدمها حذف مث املشبه مع حذف أو فقط وأداته

  

 بعضها ذكر أو كلها 235أركانه ذكر �عتبار املبالغة قوة يف التشبيه مراتب 234وأعلى

فقط  وأداته التشبيه وجه حذفأقوى مراتب التشبيه  أي فقط وأداته وجهه حذف

الجتماع موجب القوتني فيهما أعين عموم وجه الشبه وادعاء كون  املشبه حذف بدون

 مع واألداة الوجهمن  أحد أي أحدمها حذف أو أسد زيد حنواملشبه عني املشبه به 

إذا كان بينك وبني  عنه اإلخبار مقام يف زيد حبذف أسد حنو متوسط املشبه حذف

زيد  أيخماطبك مذاكرة يف زيد مثال كأن قلت ملخاطبك ما حال زيد؟ فيقول لك أسد 

مث األعلى بعد هذه املرتبة  أي لككذ األداةو  أحد من الوجه أي أحدمها حذف مثأسد 

 مع أحدمها حذف أو الشجاعة يف أسد وزيد كاألسد زيد حنو فقط أحدمها حذف

 أدىن هو األركان مجيع وذكر زيد  عن اإلخبار مقام يف كاألسد حنو املشبه حذف

 ذكر أعين الباقيان اإلثنان ومهالغري الصور الست املذكورة  أي لغريها قوة ال و املراتب

 وحنو الشجاعة يف كاألسد زيد حنو تركه مع أو املشبه ذكر مع مجيعا والوجه األداة

  : مراتبه يف صور مثانية التشبيه يصري زيد عن خربا الشجاعة يف كاألسد

                                                 

  234 أي أقواها وهو مبتدأ خربه حذف وجهه وقوله يف قوة املبالغة متعلق �على.
يكون �ختالف املشبه به حنو زيد كاألسد وزيد كالذئب يف الشجاعة وقد يكون اعلم أن اختالف املراتب قد  352

�ختالف األداة حنو زيد كاألسد وكأن زيدا أسد وقد يكون �عتبار ذكر األركان كلها أو بعضها �نه إذا ذكر 

   اجلميع فهو أدىن املراتب وإن حذف الوجه واألداة فأعالها وإال فتوسط.
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 أسد زيدحنو  حمذوفان واألداة والوجه مذكوران به واملشبه املشبه .  

 زيد عن اإلخبار مقام يف حنو أسد حمذوفة الباقية واألركان فقط مذكور به املشبه . 

 كاألسد زيد حنو فقط حمذوف والوجه مذكورات واألداة به واملشبه املشبه.  

 عن اإلخبار عند حنو كاألسد حمذوفان والوجه واملشبه مذكوران واألداة به املشبه 

  . زيد

 يف أسد زيدحنو  فقط حمذوفة واألداة مذكورات والوجه به واملشبه املشبه 

 . الشجاعة

 عند الشجاعة يف أسدحنو  مذكوران والوجه به واملشبه حمذوفان واألداة املشبه 

  . زيد عن اإلخبار

 الشجاعة يف كاألسد زيدحنو  مذكورة التشبيه من األربعة األركان .  

 الشجاعة يف كاألسدحنو   املشبه بدون مذكورة التشبيه من الثالثة األركان . 

  

  .وا�از احلقيقة حبث يف الرمحة عليه أخذ قد فاآلن التشبيه حبث اختتام هذا
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  وا�از احلقيقة

به  اصطالح يف له وضعت فيما املستعملة الكلمة احلقيقة: �للغويني يقيدان وقد

 داللته ألن ا�از فخرج بنفسه معىن على للداللة اللفظ تعني: والوضع التخاطب

 السكاكي �وله وقد فاسد ظاهره لذاته اللفظ بداللة والقول املشرتك دون بقرينة

 يف له وضعت ما غري يف املستعملة الكلمة فهو املفرد أما ومركب مفرد وا�از

 ليخرج العالقة من بد فال إرادته عدم قرينة مع يصح وجه على التخاطب اصطالح

 والرجل للسبع كأسد عام أو خاص وعريف وشرعي لغوى منهما وكل والكناية الغلط

 األربع لذي ودابة واحلدث للفظ وفعل والدعاء املخصوصة للعبادة وصالة الشجاع

 تطلق ما وكثريا فاستعارة وإال املشا�ة غري العالقة كانت إن مرسل وا�از واإلنسان

له  ومستعار منه مستعار فهما املشبه يفبه  املشبه اسم استعمال على ستعارةاال

  ... املزادة يف والراوية والقدرة النعمة يف كاليد واملرسل مستعار واللفظ

  

 �حلقيقة وا�از احلقيقة يسمى قد أي �للغويني يقيدان وقد وا�از احلقيقة حبث هذا

 هي األصل يف احلقيقة العقلي وا�از العقلية احلقيقة عن ليتميزا اللغوي وا�از اللغوية

 يف املعىن لكلذ أي له الكلمة تلك وضعت معىن يف أي فيما املستعملة الكلمة

 الكلمة تلك على املشتمل �لكالم التكلمبه  اصطالح يف أي التخاطببه  اصطالح

 لكذ أهل ألسنة على لكذ يظهر أن صطالحاال يف املعىن لكلذ الكلمة بوضع فاملراد

حىت صار حقيقة فيه  كثريا إطالقا املعىن لكذ على اللفظ يطلقون حبيث صطالحاال

 يدل �ن ملعىن اللفظ تعيني أي نفسه يف معىن على للداللة اللفظ تعيني هو والوضع

ولو �لقوة لتدخل الضمائر املسترتة واملراد بتعيني اللفظ أن خيصص  قرينةب ال عليه بنفسه
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 داللته ألن احلقيقة تعريف عن ا�از فخرجمن بني سائر األلفاظ �نه هلذا املعىن اخلاص 

 خيرج مل أي املشرتك دون بقرينة بل بنفسه ال معىن على ا�از داللة ألن أي بقرينة

 أحد فهم عدم مث بنفسه املعنيني من كل على للداللة عني قد ألنه احلقيقة عن املشرتك

 مثال فالقرء احلقيقة من املشرتك كون ينايف ال وهذا شرتاكاال لعارض التعيني مع املعنيني

 كل على بنفسه اللفظ فداللة احليض على للداللة وأخرى الطهر على للداللة مرة عني

 والقول قرينة إىل معىن على للداللة والحاجة هلما موضوعا فيكون �لوضع املعنيني من

 يعين فاسد القول هذا ظاهر أي ظاهره 236لوصفه ال لذاته املعىن على اللفظ بداللة

 بني تكون بل الوضع إىل حتتاج ال معانيها على األلفاظ داللة أن إىل بعضهم ذهب

 ومجيع املصنف فذهب لذاته معناه على لفظال داللة تقتضي ذاتية مناسبة واملعىن اللفظ

 لككذ األمر كان لو و ظاهره على حمموال دام ما فاسد القول هذا أن إىل احملققني

 �ختالفيف معىن اللفظ الواحد  اللغات ختتلف ال أن لوجب الالفظ على اللفظ ةكدالل

وأن يفهم كل أحد معىن كل لفظ حبيث إنه مىت مسع إنسان أي لفظ كان فهم  األمم

 صرف وقد أي �وله وقدحيتاج لسؤال عن معىن كالمهم  ال يتعسر عليه و ال معناه و

 علمي أهل عند إنه وقال ظاهره عن السكاكي لذاته معناه على اللفظ بداللة القول

 احلروف ختتلف �ا صفات �عتبار ذوا�ا للحروف أن من 238والتصريف 237شتقاقاال

 طبعية مناسبة والصفات احلروف فبني بينهما والتوسط والرخاوة والشدة واهلمس كاجلهر

 بينهما احملضة املناسبة تكفي ال و الوضع إىل حتتاج معانيها على األلفاظ داللة لكن

                                                 

  236 هو الوضع.

  237 علم االشتقاق يبحث عن مفردات األلفاظ من حيث انتساب بعضها إىل بعض �إلصالة والفرعية.

  238 علم التصريف يبحث عن مفردات األلفاظ من حيث إصالة حروفها وز�د�ا وصحتها واعتالهلا. 
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 من اصطالحا نقل إنه مث 239تعداه ذاإ جيوزه املكان جاز من مفعل وزن على وا�از

 األصلي مكا�ا تعدى أ�ا �عتبار له وضعت ما غري يف املستعملة الكلمة إىل املصدرية

 أي ما غري يف املستعملة الكلمة فهو املفرد ا�از أما ومركب مفرد به املراد املعىن إىل

صطالح الذي يقع يف اال أي التخاطببه  اصطالح يف له الكلمة تلك وضعت معىن

 عدم قرينة مع يصح وجه على للمستعملة ظرفبسببه التخاطب والتكلم وهذا 

 هنا �لعالقة املراد العالقة من للمجاز بد فال له املوضوع املعىن إرادة معد أي 240إرادته

 األول املعىن من نتقالاال وبه ا�ازي واملعىن احلقيقي املعىن بني رتباطاال به لذيا األمر

 ألن كتاب إىل مشريا القلم هذا خذ تقول كما ا�از تعريف من الغلط ليخرج الثاين إىل

 ليخرجو له املوضوع املعىن إرادة عدم قرينة مع يصح وجه على ليس ستعمالاال هذا

 املعىن إرادة جواز مع له وضعت ما غري يف مستعملة أل�ا ا�از تعريف من الكناية

 أو 241خاص وعريف وشرعي لغوي وا�از احلقيقة من أي منهما وكل له املوضوع

 فحقيقة اللغة واضع كان فإن الواضع إىل �لنظر وا�از احلقيقة من التقسيم هذا 242عام

 الرجل يف لغوي وجماز السبع يف لغوية حقيقة فإنه للسبع كأسد لغوي فمجاز أو لغوية

 شرعي وجماز العبادة يف شرعية حقيقة فإ�ا والدعاء املخصوصة للعبادة وصالة الشجاع

 اللفظ يف حنوية عرفية حقيقة فإنه واحلدث 243خمصوص للفظ وفعل الدعاء يف

 والفرس والبغل احلمار هو األربع القوائم لذي ودابة احلدث يف حنوي وجماز املخصوص

                                                 

  239 أي إن لفظ جماز يف األصل مصدر معناه اجلواز والتعدية.
حال كون تلك الكلمة املستعملة يف الغري مصاحبة لقرينة دالة على عدم إرادة املتكلم للمعىن املوضوع له  أي 024

   وصفا حقيقيا فقرينة ا�از مانعة من إرادة األصل.

  241 بتعني �قله كالنحوي والصريف والفقهي وغريها.

  242 بعدم تعني �قله.

  243 هو ما دل على معىن يف نفسه مقرتن �حد األزمنة الثالثة.
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 الثاين املعىن يف عام عريف وجماز األول املعىن يف عامة عرفية حقيقة فإ�ا 244واإلنسان

 غري ا�ازي واملعىن احلقيقي املعىن بني العالقة كانت إن 245املرسل وا�از اإلنسان أعين

 تطلق وكثرياما فاستعارة املشا�ة غري بينهما العالقة تكن مل إن أي وإال املشا�ة

 مستعارواملشبه  به املشبه أي فهما املشبه يف به املشبه سما استعمال على ستعارةاال

 شبه قد إنهف يرمي أسدا رأيت حنو مستعار به املشبه لفظ أي واللفظ له ومستعار منه

 األسد ولفظ له مستعار الشجاع والرجل منه مستعار فاألسد �ألسد الشجاع الرجل

 يف استعملت ذاإ املخصوصة للجارحة املوضوعة كاليد املرسل ا�از أمثلةو مستعار

 النعمة ألن 246للنعمة الفاعلية العلة مبنزلة اليد لكون مرسال جمازا يكون فهو النعمة

 كما يف قولك لألمري يد القدرة يفإذا استعملت  كاليدو املقصود إىل وتصل منها تصدر

 من القدرة على الدالة األفعال تقع و�ا اليد يف تظهر ما كثريا القدرةآ�ر  ألنقدرة  أي

يف األصل  هي والرواية لكذ وغري واملنع والدفع والرمي واألخذ والقطع والضرب البطش

 املزود أيواجلمع مزايد  امليم بفتح املزادة يفإذا استعملت  املزادة حيمل لذيا للبعري اسم

 وقال هلا حامال البعري لكون رواية املزادة فسميت للسفر املتخذ الطعام فيه جيعل لذيا

 سقاء فهي املاء كثرة لتحملها طلبا أطرافها جتمع جلود ثالثة من سقاء املزادة عبيد أبو

الطعام املتخذ  أي الزاد فيه جيعل لذيا الظرف فهو امليم بكسر املزود وأما خاصة املاء

 املزادة يف عرفا يستعمل إمنا للماء احلاملة للدابة اسم هو ذيال والرواية مزاود ومجعهللسفر 

                                                 
قال ابن يعقوب إن العالقة بني السبع والشجاع املشا�ة وبني العبادة املخصوصة والدعاء اشتماهلا عليه وبني  424

   اللفظ املخصوص واحلدث داللته عليه مع الزمان وبني اإلنسان املهان وذوات األربع مشا�ته هلا يف قلة التمييز.
ستعاري مقيد �دعاء أن املشبه من جنس املشبه به يف اللغة اإلطالق وا�از االسال مسي مرسال ألن اإلر  524

   واملرسل  مطلق عن هذا القيد.

  246 إمنا مل تكن اليد علة فاعلية حقيقة ألن العلة الفاعلية يف احلقيقة الشخص املعطي واليد آلة لإلعطاء.
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 غري �ملزود املزادة الشارح تفسري أن تعلم للمزود املزادة تغاير علمت فإذا املزود يف ال

  . مناسب
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 األ�مل يف كاألصابع وعكسه الربيئة يف كالعني جزئه �سم شيءال تسمية ومنه

 كان ما أو نبا� السماء أمطرت حنو مسببه أو الغيث رعينا حنو سببه �سم وتسميته

 مخرا أعصر أراين إين حنو إليه يؤول ما أو )2(النساء: أمواهلم اليتامى وآتواحنو  عليه

 وجوههم ابيضت ذينال وأما حنو حاله أو )17(العلق: �ديه فليدع حنو حمله أو )36(يوسف:

أو آلته حنو واجعل يل لسان صدق يف  يف اجلنة أي )107(آل عمران: هللا رمحة ففي

 معناها لتحقق �لتحقيقية تقيد قد ستعارةحسنا واال ذكرا أي )84(الشعراء: اآلخرين

 اىلتع وقوله شجاع رجل أي مقذف السالح أسد شاكي لدىكقوله  عقال أو حسا

 موضوعة كو�ا لغوي جماز أ�ا ودليل احلق الدين أي )6(الفاحتة: املستقيم الصراط هد�إ

 يف التصرف أن مبعىن عقلي جماز إ�ا وقيل منهما لألعم ال و للمشبه ال به للمشبه

 جنس يف دخوله ادعاء بعد إال املشبه على تطلقمل  ملا أل�ا لغوي ال عقلي أمر

 تظللين قامت قوله يف التعجب صح وهلذا له وضعت فيما استعماهلا كان به املشبه

 تظللين مشس : عجب ومن تظللين قامت نفسي من علي أعز نفس:  الشمس من

 القمر على أزراره زر غاللته : قد بلى من قوله التعجبوا يف عنه والنهي الشمس من

...  

   

 املرسل ا�از من أي منه بقوله املرسل للمجاز عديدة صورا الرمحة عليه املصنف يبنيو

 شيءال لكذ متام على يطلق شيءال جلزء املوضوع اللفظ أي جزئه �سم شيءال تسمية

 الشخص هي والربيئة الباصرة أعين املخصوصة اجلارحة وهي العني أي الربيئة يف كالعني

 الربيئة متام على العني أطلقت فقد العدو عورات على يطلع ذيال �جلاسوس املسمى

 والكل اجلزء بني اختصاص فمزيد لككذ األمر كان وإذا اجلزئية لعالقة هامن جزء والعني

 جيوز فال واجلاسوس العني بني طالعكاال ضروريالذي يصح قصده من الكل  �ملعىن
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يشرتط أن يكون  اجلزء فالوأما إطالق اسم الكل على  الربيئة على واإلصبع اليد إطالق

 استعمال أي كله �سم شيءال تسمية املرسل ا�از من أي وعكسهاجلزء فيه �ذه املثابة 

 قوله يف األصابع من أجزاء هي يتال األ�مل يف املستعملة كاألصابع اجلزء يف الكل اسم

 يف بتمامها األصابع دخول ألن أ�ملهم أي )19(البقرة: آذا�م يف أصابعهم جيعلونإىل تع

 سببه �سم شيءال تسمية أي سببه �سم تسميته املرسل ا�از منو عادة حمال اآلذان

 �سم النبات فسمي السحاب أي الغيث سببه لذيا النبات رعينا أي الغيث رعيناحنو 

 247نبا� السماء أمطرت حنو مسببه �سم شيءال تسمية أو النبات سبب وهو الغيث

 تسمية أو للماء مسبب النبات ألن النبات �سم املاء فسمي ماء السماء أمطرت أي

 فهم أمواهلم اليتامى وآتوحنو  عليه شيءال لكذ كانلية و للموص ما �سم شيءال

 أو هقبل عليه كانوا قد لذيا احلال �عتبار بعده يتم ال و البلوغ بعد �ليتامى يسمون

 مخرا أعصر أراين إينحنو  ستقبالاال زمان يف ليهإ يرجع أي يؤول ما �سم شيءال تسمية

 ليهاإ يرجع ليتا احلالة �عتبار اخلمر �سم العصري فسمي مخرا 248يؤول عصريا أعصر أي

 أهل فليدع أي �249دية فليدع حنو حمله �سم شيءال تسمية أو املستقبل الزمان يف

 شيءال تسمية أو النادي وهو حمله �سم يسمى فاألهل للمجلس مقول والنادي جملسه

 حتل ليتا اجلنة يف أي هللا رمحة ففي وجوههم ابيضت لذينا ماوأ حنو 250حاله �سم

                                                 

���۔ ������� � �� � 
�
��ٓ�� 247  

  248 أي يصري.

���۔ � � ������ � ��� ��� � �� ��� 249  

  250  أي تسمية الشيء �سم ما حيل فيه ذلك الشيء.

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

282

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 251آلته �سم شيءال تسمية أو اجلنة يف حتل أل�ا الرمحة �سم اجلنة فسميت الرمحة فيها

 اللسان �سم الذكر تسمية هنا حسنا ذكرا أي اآلخرين يف صدق لسان يل واجعل حنو

 لتحقيقية� ستعارةاال توصف قد أي �لتحقيقية تقيد قد ستعارةواال للذكر آلة ألنه

 252معىن لتثبت أي عقال أو حسا معناها لتحقق التخييلية ستعارةاال عن لتتميز

 عليه ينص أن ميكن 253معلوم أمر إىل منقوال اللفظ يكون �ن عقال أو حسا ستعارةاال

لكونه غري مدرك  عقلية أولكونه مدركا �حدى احلواس اخلمس  حسية إشارة ليهإ ويشار

كاألسد يف قول زهري ابن سلمى بضم   أي كقوله حسا ستعارةاال معىن فتحقق إال �لعقل

أ� عند  أي 255مقذف السالح شاكي أسد لدى 254السني وسكون الالم وفتح امليم 

 الشجاع الرجل أن وادعي املفرتس �حليوان الشجاع الرجل فشبه شجاع رجل أي أسد

 للرجل أي للمشبه األسد أي به املشبه اسم واستعري املفرتس احليوان أفراد من فرد

 حمقق معناه الشجاع الرجل أي له املستعار ألن التحقيقية ستعارةاال طريق على الشجاع

 الصراط هد�اىل إتع كقوله عقال ستعارةاال معىن حتققو البصر حباسة إلدراكه حسا

 أي به املشبه اسم واستعري املستقيم �لصراط احلق الدين فشبه احلق الدين أي املستقيم

                                                 
فاللسان  شيءفرق بعضهم بني اآللة والسبب �ن اآللة هي الواسطة بني الفاعل وفعله والسبب ما به وجود ال 125

ولذا  شيء�ا وجود اليقبل إذ قد يقال إن اآللة  ال يظهر و آلة للذكر ال سبب له واعرتض �ن هذا الفرق ال

   أدخل بعضهم اآللة يف السبب فجعلها من مجلة أفراده.

  252 هو املعىن ا�ازي ال احلقيقي.

 253 هو املعىن ا�ازي.

���� ��۔ � � � ����� � � ������ � 254  
 يف كثريا به رمى أنه مبقذف وأريد به رمى إذا قذفه أي يضرب ضرب �ب من مفعول اسم هو "مقذف" 552

 حىت حلمه أجزاء هللا زاد اللحم �كثر أي اللحم �قذف أو أنه ختوفه ال و �وله فال �ا عارفا صار حىت احلروب

   شجاع. السالح البس أسد لدي أ� السهلة �أللفاظ الشعر فمعىن كثريا حلمه صار
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 له املستعار ألن التحقيقية ستعارةاال وجه على احلق للدين أي للمشبه املستقيم الصراط

 فيه عقلي أو لغوي جماز ستعارةاال أن واعلم �لعقل إلدراكه عقال حمقق احلق الدين أي

 يف استعمل قد لفظ �اإ حيث من لغوي جماز ستعارةاال �ن يقولون فاجلمهور اختالف

 كون أي كو�ا لغوي جماز ستعارةاال أي أ�ا ودليل املشا�ة لعالقة له وضع ما غري

 به واملشبه املشبه من أي منهما لألعم ال و للمشبه ال به للمشبه موضوعة ستعارةاال

 ال و الشجاع للرجل ال املخصوص للسبع موضوع يرمي أسدا رأيت قولك يف سداألف

 األسد واستعمل �ألسد الرجل أريد فإذا ا�رتئ كاحليوان والرجل السبع من عماأل معىنلل

 مانعة قرينة مع له األسد وضع ما غري يف ستعمالاال هذا فيكون له األسد استعري أو له

 تكونف السهم يرمي أن يصلح ال األسد ألن يرمي والقرينة له األسد وضع ما إرادة عن

 ما لغري شيءال إسناد مبعىن ال عقلي جماز ستعارةاال أي إ�ا وقيل لغو� جمازا ستعارةاال

 العقلية املعاين وهو �لعقل يدرك أمر أي عقلي أمر يف التصرف أن مبعىن بل له هو

 أي اآلخر البعض يف داخل املشبه أي العقلية املعاين بعض أن �دعاء فيها والتصرف

 مل لو و بينهما املشا�ة لوجود التقدير وجه على للمشبه شامال به املشبه وجعل به املشبه

 لدى يف حقيقة األسد أفراد من فردا الشجاع الرجل كجعل األمر نفس يف كذا يكن

 يف ما خالف على العقلية املعاين يف دعاءاال هو والثاين مقذف السالح شاكي أسد

 غري إىل هينقل مل املتكلم أن مبعىن اللفظ وهو لغوي أمر يف التصرف ال أي لغوي ال الواقع

 يف كذا معناه يكن مل وإن بعضا معناه يف التصرف بعد معناه يف استعمله وإمنا معناه

 كالرجل املشبه على تطلق مل ملا أسد كلفظ الكلمة مبعىن ستعارةاال أي أل�ا األصل

 به املشبه جنس يف الشجاع كالرجل املشبه دخول أي دخوله ادعاء بعد إال الشجاع

 وضعت فيمامبعىن الكلمة  ستعارةاال استعمال أي استعماهلا كان األسد جنس يف أي

له  املستعار اللفظ وضع لذيا به املشبه أفراد من املشبه جعل العقل ألن له ستعارةاال
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 استعمل ما هو اللغوي وا�از له وضعت فيما مستعملة حينئذ ستعارةاال فتصري حقيقة

 التقدير هذا على هي بل لغو� جمازا ستعارةاال تكون فال وحينئذ له وضع ما غري يف

 به املشبه جنس يف وإدخاله املشبه ادعاء بعد له وضعت فيما الستعماهلا لغوية حقيقة

 به املشبه جنس يف دخوله بعد يكون إمنا املشبه على به املشبه اسم إطالق ألن أي وهلذا

 الضمائر مراجع تذكر ملإذ  الشاعر إىل راجع الضمري 256قوله يف التعجب صح ادعاء

 قامت منها واحد الشاعر إىل الراجع الضمري ومرجع يقينية لكو�ا الصور بعض يف

 علي أعز قامت فاعل نفس احلال على نصب حمل يف اجلملة هذه الشمس من تظللين

 من يل مظللة نفسي من علي أعز هي نفس قامت والتقدير للنفس صفة هذه نفسي من

 للجملة مؤكدة اجلملة وهذه النفس على يعود ضمري فاعله تظللين قامت الشمس

 صفة 257الشمس حر من تظللين موصوف مشس مقدم خرب عجب ومن قبلها املذكورة

 من الشمس من مظللة مشسو  املصرعة فمعىن مؤخرا مبتدأ يكون املركب هذا مث له

 يف املشبه أدخل كأنه واجلمال احلسن يف �لشمس الغالم شبه قد الشعر هذا يف العجب

 جنس يف املشبه يدخل مل فلو الشمس أفراد من فردا الغالم جعل �ن به املشبه جنس

 من تعجبوا ال التعجب عن أي عنه النهي وصح معىن التعجب هلذا كان ملا به املشبه

 ضيق صغري ثوب هي غاللتهإذا فسد  258من بلي الثوب يبلى مقصورا الباء بكسر بلى

 مسي الدرع حتت أيضا ويلبس الواسع الثوب حتت يلبس البدن يالقي كالقميص الكمني

                                                 

  256 هذا قول ابن العميد يف غالم مجيل قام على رأسه يظلله من حر الشمس.

572  ��� ���� � ��� � �
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  258 من �ب مسع يسمع.

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

285

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 أدخل الشاعر نأ لو فال الزر مجع أزراره شد أي 260زر قد 259 الشعر يلي نهأل شعارا

 الكتان ألن معىن التعجب عن للنهي كان ملا حقيقيا قمرا وجعله القمر جنس يف حمبوبه

حقيقي  قمر وحمبويب احلقيقي القمر مبالبسة البلى ليهإ يسرع إمناالذي كانت منه الغاللة 

يتعجب من سرعة بلى ما يباشر ضوءه  ال مبالبسة إنسان كالقمر يف احلسن والقمر ال

   خواصه.ألن هذا من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

�����  �۔ � � �� ���� ��  � �� ��� � ��� �� ��� 
�
�� � � �� � �  ��� �� 259  

�لبناء للفاعل والفاعل ضمري احملبوب وأيضا حيتمل أن زر �لبناء للمفعول وأزراره �ئب الفاعل والضمري  026

   للغاللة وعلى هذا فاملشبه هو احملبوب الذي هو مرجع الضمري يف غاللته.
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عنه  والنهي التعجب وأما له وضعت فيما مستعملة كو�ا يقتضي ال دعاءاال �ن ورد

بوجهني  الكذب تفارق ستعارةواال املبالغة حلققضاء  التشبيه تناسي على فللبناء

 علما تكون ال و الظاهر خالف إرادة على القرينة ونصب التأويل على �لبناء

 يف كما أمر واحد إما وقرينتها كحامت وصفية نوع تضمن ذاإ إال اجلنسية ملنافاته

 أمياننا يف فإن : واإلميا� العدل تعافوا فإن كقوله أكثر أو يرمي أسدا رإيت قولك

 األقران أرؤس على : �ا تنكفي نصله من وصاعقة كقوله ملتئمة أو معان نريا�

 ... سحائب مخس

  

 يف املشبه دخول ادعاء�ن  أي دعاءاال �ن لغوي جماز ستعارةاال �ن القائلني عن ورد

 ال يرمي أسدا رأيت يفكادعاء دخول الرجل الشجاع يف جنس األسد  به املشبه جنس

 دعاءاال ألن له وضعت معىن يف أي فيما مستعملة ستعارةاال أي 261يقتضي كو�ا

 وهو املتعارف املعىن أو األسد أحدمها قسمني على ويل�لتأ األسد أفراد جعل على مبين

 ذيال وهو املتعارف غري والثاين املخصوصة اجلثة تلك يف القوة و�اية اجلرأة غاية له ذيال

 للمتعارف موضوع األسد فلفظ املخصوصة اجلثة تلك يف ال لكن اجلرأة تلك له

 لغو� جمازا لذا ستعارةاال تكون له وضع ما غري يف استعمال املتعارف غري يف استعمالهو 

 التعجب وأما املتعارف الغري املعىن لتعني املتعارف املعىن إرادة عن مانعة هنا 262والقرينة

 تناسي على فللبناء البيتني املذكورين يف كما التعجب عن أي عنه والنهي املشبه من

 يف املبالغة حلق توفية أي قضاء التشبيه نسيان أيالتناسي  إظهارعلى  أي التشبيه

 من غرض وهذا �لكامل يلحق الناقص نإ حيث من به واملشبه املشبه بني حتاداال دعوى

                                                 

  261 أي تقدير الشيء نفس شيء آخر ال يقتضي كونه إ�ه حقيقة. 

  262 هو لفظ يرمي.
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 كل نأ حىت أصال به املشبه عن يتميز ال حبيث املشبه أن على 263وداللة التشبيه أغراض

 يف كان وملا أيضابه  املشبه على يرتتب هعن والنهي التعجب من املشبه على يرتتب ما

 عليه هللا صلى الرسول وكالم القرآن يف تقع ال أن يوجب لكوذ كذب توهم ستعارةاال

  فاألول بوجهني الكذب ختالف أي الكذب تفارق ستعارةواال بقوله فأجاب وسلم وآله

 جنس يف املشبه دخول دعوى يف التأويل على تبين ستعارةاال أي التأويل على لبناء�

 الثاينو هفي �ويل ال والكذب به املشبه أفراد من فردا املشبه يفرض �ن به املشبه

 الظاهر خالف يراد ستعارةاال يف إنه أي الظاهر خالف إرادة على القرينة 264نصب

شخصيا  أي علما ستعارةاال تكون ال و الكذب يف كذا األمر وليس عليهتدل  والقرينة

 وتناول العموم تقتضي واجلنسية ستعارةاال تقتضيها اليت اجلنسية 265العلم أي ملنافاته

 فتكون مشهور وصف العلم يف وجدإذا  أي 266وصفية نوع العلم تضمن إذا إال األفراد

 الطائي هللا عبد بن حلامت نقل احلتم من فاعل اسم األصل يف ألنه كحامت علما ستعارةاال

 العلم هذا أطلق مىت اجلواد أعين املشهور للوصف املستلزم املعني للذات موضوع فكأنه

 غري على أطلق إذاو  الوصف بسبب كليا وصار الوصف لكذ منه فهم مدلوله على

فرد  املشبه أي أنه ادعاء بسبب استعارة مدلوله األصلي أي جعله صح األصلي مدلوله

ه ممن يتصف املعهود حقيقة وغري  على حامت لفظ إطالق فعلم منه الكلي لكذ أفراد من

 أي 267وقرينتها اجلود يف حبامت تشبيه زيد بسبب �جلواد استعارة حنو رأيت اليوم حامتا

                                                 

  263 عطف على توفية.

  264 عطف على البناء.
الشخص ال يف علم اجلنس إلمكان  إذ العلم يقتضي تشخص معناه وتعينه يف اخلارج وهذا ظاهر يف علم 652

   ينايف تعدد األفراد له. العموم يف معناه لكونه ذهنيا واملعىن الذهين ال

  266 األوىل نوع وصف ألن الوصف مصدر ال حيتاج يف إفادة املعىن املصدري إىل إحلاق الياء.

  267 أي قرينة االستعارة.
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 أمر إما له املوضوع املعىن إرادة عن مانعة قرينة من هلا بد ال جمازا لكو�ا ستعارةاال نإ

 ألن �لسهم يرمي أسدا رأيت قولك يف كما به املشبه أو املشبه مالئمات من واحد

 من أكثر أمور أو أمران أو مطلقا الرمي ال احلقيقي األسد يف يكون ال �لسهم الرمي

 مبعىن يعاف عاف من تعافوا كقوله فإن ستعارةلال قرينة منها واحد كل ويكون واحد

 هو العدل كرهه أي طعامه الرجل عاف يقال يعلم كعلم يعوف عوف وأصله تكرهوا

 هللا عن به جاء فيما النيب تصديق هو واإلميا� للظلم مقابل فهو حمله يف شيءال وضع

 نريا� املراد وهو يد أي املعلومة اجلارحة وعلى القسم على يطلق ميني مجع أمياننا يف فإن

 التصديق وتكرهوا للجور ومتيلوا واإلنصاف العدل تكرهوا إن الشعر فمعىن سيوفا أي

 إىل ونلجئكم حناربكم كالنريان تلمع سيوفا أيدينا يف فإن وسلم عليه هللا صلى �لنيب

 للمشبه به املشبه اسم واستعار اللمعان يف �لنريان السيوف شبه فقد �لسيوف الطاعة

 هنا ستعارةاال وقرينة املشبه وحذف به املشبه ذكر وهي املصرحة ستعارةاال طريق على

 �لنريان املراد أن على قرينة فظاهره واإلميان العدل من بكل تعافوا تعلق هو األول أمران

 والثاين �لسيوف الطاعة إىل وتلجئون حتاربون الشرط هذا جواب أن على لداللته سيوف

 معان على تشتمل القرينة أي ملتئمة معان أو نريا� ال سيوفا األيدي يف ألن أميان

 �جلر وصاعقة كقوله واحد كل ال قرينة سرها� املعاين كون حال ببعض بعضها مربوطة

 يكون واخلرب "نصله من" والصفة موصوفا مبتدأ كو�ا على و�لرفع "رب" إضمار على

 الرعد عند غالبا حتدث أصابته ما �لك مساوية �ر األصل يف والصاعقة "�ا تنكفي"

 املمدوح سيف حد من أي املمدوح إىل راجع وضمريه للصاعقة بيان نصله من والربق

 مجع األقران رأس مجع 268على أرؤس للتعدية والباء انقلب أي انكفى من �ا تنكفي

 أي املوصوف إىل الصفة إضافة من سحائب مخس القلة مجع وكالمها املماثل وهو قرن
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 املمدوح أل�مل السحائب استعري فلما "�ا تنكفي" فاعل املركب وهذا اخلمس أ�مله

 على" قال مث املمدوح سيف نصل من �شئة الصاعقة أن بني مث "صاعقةهنا " وذكر

 أراد قد الشاعر أن اجلميع من فظهر األ�مل عدد هو "مخس" قال مث "األقران سأرؤ 

 السيف على القبض أن مع األصابع دون �أل�مل التعبري أن واعلم األ�مل �لسحائب

مشقة يف قلب  ال ال كلفة و أي األعداء على املمدوح شجاعة يف للمبالغة به نقالبواال

السيف على األعداء �أل�مل وهذا إذا أريد �أل�مل حقيقتها وحيتمل أنه أراد �أل�مل 

  اخلمس األصابع جمازا وعلى هذا فال مبالغة.
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أو  يف أحييناه حنو ممكن اإم شيء يف اجتماعهما ألن قسمان الطرفني �عتبار وهي

 ممتنع اوإم وفاقية ولتسم فهديناه ضاال أي )122(األنعام: فأحييناه ميتا  كان من

 ميةعنادية ومنها التهك ولتسم غنائه لعدم للموجود املعدوم اسم كاستعارة

 أليم بعذاب فبشرهمحنو  مر ملا نقيضه أو هضد يف استعمل ما ومها والتمليحية

 مسع ماكلحنو   الطرفني مفهوم يف داخل إما هألن قسمان اجلامع و�عتبار )122(األنعام:

 داخل وهو بسرعة املسافة قطع هو والطريان العدو بني اجلامع فإن ليهاإ طار هيعة

 اجلامع لظهور املبتذلة وهي عامية اإم وأيضامر  كمافيهما   داخل غري افيهما وإم

 الشبه نفس يف تكون قد الغريبة والغرابة وهي أو خاصية يرمي أسدا يترأحنو  فيهما

 وقد الزائر انصراف ىلإ الشكيم علك : بعنانه قربوسه احتىب ذاوإقوله  يف كما

 أسند إذا األ�طح املطي �عناق وسالتقوله  يف كما العاميةبتصرف يف  حتصل

  ... السري يف األعناق وأدخل املطي دون األ�طح إىل الفعل

  

 اجتماعهما ألن قسمان له واملستعار منه املستعار الطرفني �عتبار ستعارةاال أي وهي

 أي فأحييناه ميتا كان من أو يف أحييناه حنو ممكن اإم شيء يف الطرفني اجتماع أي

 يف اجتماعهما ميكن مما واهلداية اإلحياءو  270للهداية 269اإلحياء فاستعري فهديناه ضاال

 لوجود وفاقية واحد شيء يف اطرفيه اجتماع كنمي ليتا ستعارةاال 271ولتسم واحد شيء

واحد  شيءاجتماع الطرفني يف  أي عطف على إما ممكن ممتنع اوإم الطرفني بني تفاقاال

 ال امليتإذ  واحد يف عهماااجتم ميكن ال وأنت تعلم أن للضال امليت استعري كماممتنع  

                                                 

  269 هو جعل الشيء حيا.

  270 هي اإليصال إىل املطلوب أو الداللة علي الطريق املوصل إىل املطلوب.

  271 أمر جمهول من التسمية.
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 زيدا أي معدوما رأيت حنو يف للموجود املعدوم اسم كاستعارة �272لضالل يوصف

 ال و املعدوم يف كما املوجود لكذ يف النفع فاءنتال أي عالنف هو �لفتح لعدم غنائه

 اجتماع ميتنع اليت ستعارةاال ولتسمممتنع  شيءشك أن اجتماع الوجود والعدم يف 

 ستعارةاال العناديةستعارة من اال أي ومنها العناد من بينهما ملا عناديه فيها الطرفني

 لفظ أي ما والتمليحية التهكمية أي ومها 274التمليحية ستعارةاالو 273التهكمية

 حاصله احلقيقي معناه نقيض وأ احلقيقي معناه ضد يف أي نقيضه أو هضد يف استعمل

 يلالبخ على الكرمي طالقكإ هضد على شريف وصف على الدال اللفظ يطلق نأ

 طالقإو  الكرمي على يلالبخ طالقإ أي عكسهما فيهما يصح ال و اجلبان على سدواأل

 املاحل الغرض كان إن نهإ حيث من والتمليحية ميةالتهك بني والفرق سداأل على اجلبان

 كان نإو  �كمية ستعارةاال كانت يهف �ملقول ةير سخ معناه ضد يف اللفظ استعمال على

 عنهم السامة الةإز و  معنيالسا بسط معناه ضد يف اللفظ استعمال على املاحل رضالغ

 ينالضد بني فرقال نأ اعلم حيةيمتل ستعارةاال كانت مليح شيءب تياناإل بواسطة

 وقد جيتمعان ال لذانا وجود�نال مراناأل مها نالضدي نأوهو  التوجه قابل والنقيضني

جيتمعان وقد يرتفعان  كالتبشري واإلنذار يف املثال اآليت فإ�ما أمران وجود�ن ال  يرتفعان

وكإظهار  )24(اإلسراء: م غريمها كالرتحم يف قوله تعاىل رب ارمحهماإذا كان الغرض من الكال

 ال ذانال مراناأل مها والنقيضني )4(مرمي: الضعف يف قوله تعاىل رب إين وهن العظم مين

 زيد حنو يف لزيد هعدمو  كالقيام عدمي اآلخرو  وجودي حدمهاوأ تفعانير  ال و جيتمعان

                                                 
 كان ال عتبار ما� يتصف �لكفر إال ال ن املوت عدم احلياة والضالل هو الكفر وامليت العادم للحياةأل 227

   .نتفاء شرطه وهو احلياةيقع من امليت ال ال حقيقة ألن الكفر جحد احلق واجلحد

  273 أي ما كان الغرض منها التهكم واهلزؤ والسخرية.

  274 أي ما كان الغرض منها إيراد القبيح بصورة شيء مليح.
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 ينوجودي أع حدمهاأو  يرتفعان ال و جيتمعان ال مراناأل انفهذ بقائم ليس وزيد قائم

 التناقض وأ ينالضد يف التضاد تنزيل من مر ملا امالقي عدم أعين عدمي امو�نيه القيام

 على سداأل طلقأ ذافإ التشبيه �ب يف متليح وأ �كم بواسطة التناسب منزلة ضنيقيالن يف

 بعذاب رهمأنذ أي رهمفبشحنو  متليحا وأ �كما التناسب منزلة التضاد نزل فقد اجلبان

 به املخرب يف ةفرحو  سرورا يظهر مبا إخبار وهي البشارة ريتاستع قد اآلية هذه يف ليمأ

 ويف واهلزؤ مالتهك طريق على البشارة جنس يف اإلنذار دخال� البشارة ضد وهو لإلنذار

 ستعارةاالو التمليح سبيل على للجبان األسد ريتستعا قد جبا� أي أسدا رأيت قولك

 الشبه وجه أي هألن قسمان بهالش وجه أي به هواملشب هاملشب بني اجلامع األمر �عتبار

 قوله حنو املشبه واملشبه به أي املستعار له واملستعار منه الطرفني مفهوم يف داخل اإم

 أي هيعة مسع ماكل276فرسه 275عنانب ممسك جلر  الناس خري مسلو  عليه هللا ىصل

 هو والطريان العدو بني اجلامع مراأل فإن الصيحةتلك  ىلإ أي ليهاإ الرجل طار ةصيح

 قطع أن إال 277الطريانو  العدو يف أي امفيه املسافة قطع أي وهو بسرعة املسافة قطع

 قطع والعدو اهلواء يف سرعةب املسافة قطع الطريانن أل العدو من أقوى الطريان يف املسافة

 كون بوجوب هامشب والعدو به مشبها الطريان لجع فلذا رضاأل يف بسرعة ةسافامل

 جبامع للعدو  الطريانرياستع املصرعة هذه ففي الشبه وجه يف املشبه من أقوى به املشبه

 من مر كما الطرفنيمفهوم يف  أي امفيه داخل غري اإم اجلامع األمر نإو املسافة قطع

 حكما الشجاع والرجل حقيقة لألسد عارضة الشجاعة إذ الشجاع للرجل األسد ستعارةا

                                                 

  275 أي اللجام.

  276 أي مستعد للجهاد.

  277 األظهر أن الطريان هو قطع املسافة �جلناح والسرعة الزمة له يف األكثر ال داخلة يف مفهومه.
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 أي املبتذلة وهي عامية اإم 278أيضاستعارة االو هماميمفهو  يف داخلة ليست هالكن

 أي امفيه اجلامع مراأل لظهور واخلاصة العامة عليهايطلع  اليت يكون عامية الشبه وجه

 واجلامع الشجاع للرجل ارمستع األسد فإن يرمي رجال أي أسدا رأيت حنو الطرفني يف

 ريبةالغ وهي خاصية أوة أيطلع عليها كل أحد الشتهار األسد �جلر  ةاجلرأ هو امبينه

 طبقة عن ارتفعوا به خاصا ذهنا أوتوا ذينال وهم الناس من اخلواص يعرفها إال ال أي

 كما ستعارةاال يف الغرابة أن ىلإ �ذا شارأ الشبه نفس يف والغرابة قد تكون العامة

 احمليط والدقائق احلقائق يف عاملتس إال يدركه ال حبيث الطرفني بني اجلامع خبفاء تكون

 يف ال التشبيهنفس  يف أي الشبه نفس يف الغرابة أيضا تكون حدأ لكل ميكن ال مبا علما

 ىلإ رجليه نساناإل يضم أن وهو حتباءالا من احتىب ذاوإ ع قوله يف كما 279الشبه وجه

 عوض �ليدين حتباءاال يكون وقد عليها ويشده ظهره مع به جيمعهما بقوب بطنه

ألن  طرطوس مثل الشعر يف إال �لسكون الراء خيفف ال و الراء بفتح 280هقربوس الثوب

السرج ومجعه قرابيس وبعض أهل الشام يقول قربوس مبثقل  مفعلول ليس من أبىنيتهم مقد

 أي علك بلجامه أي بعنانهالراء وهو خطأ مث جيمعونه على قر�بيس وهو أشد خطأ 

 شكيمةوال الشكيم فيهيف  كهال  ذاإ يعلكه اماللج الفرس علك من وهو املضغ شبه شيء

 رادأ 281الزائر إنصراف ىلإ شكائم واجلمع الفرس فم يف املدخلة احلديدة اللجام يف

                                                 

  278 أي هذا تقسيم آخر لالستعارة �عتبار اجلامع.

  279حاصله أن الغرابة قد تكون يف إيقاع املشا�ة بني الطرفني.
ومعناه كأن القربوس ضم فم الفرس  ل احملتيبجبتنزيل القربوس منزلة الر  إنه حيتمل أن يكون قربوسه فاعل احتىب 028

 مفعول احتىب متضمنا معىن مجع يضا حيتمل أن يكون قربوسهىل ظهره بثوب وأإليه �لعنان كما يضم الرجل ركبتيه إ

والفاعل على هذا التقدير ضمري عائد على الفرس فكأنه يقول إذا مجع هذا الفرس قربوسه بعنانه إليه كما يضم 

   احملتيب ركبتيه إليه بسبب إنصراف زائر.
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 هيئة تشبيه أي التشبيه نفس يف هنا الغرابة فتكون آخر اشخص ال القائل نفس �لزائر

 احملتيب ركبيت يف الثوب وقوع �يئة الفرس فم جانيب ىلإ ممتدا السرج مقدم يف العنان وقوع

 اآلخر ىلإ أحدمها ضاما ئنييلش شيء حاطةإ هيئة الشبه ووجه ظهره جانيب ىلإ ممتدا

 وقد كالمهم يف شائع ال التشبيه هذا مثل ألن أسفل واآلخر أعلى أحدمها أن على

 آخر جتوز ستعارةاال تلك ىلإ ميض أن وهوالعامية  ستعارةاال يف فبتصر  الغرابة حتصل

 ضرب�ب  من وسالت282 ع قوله يف كما املناسبة تهحوصح احلال قتضاها لطيف

 مجع األ�طح  واحدة 283واملطية مجعكالمها  املطا�و  ياملط العنق مجع �عناق يضرب

 املستعار هو السيالن أن لكذ وتوضيح حلصىا 284دقاق فيه واسع سيل بطحاأل

 ىلإسالت  أي الفعل وإذا أسندقوله بستعارة ىل الغرابة يف هذه االإشار فأ 285للسري

ت يشتمل ثالث جمازات يبفهذا ال 286اق يف السريعناألأدخل ي و املط ح دونط�األ

وهو  ح�طألا إىلالن للسري و�نيها إسناد الفعل يستعارة السا أيستعارة حدها جماز �الأ

عناق � �طح ملتبسةسالت األ أيناق يف السري عدخال األإىل حمله و�لثها إإسناد الفعل 

إسناد ألعناق من ا إىلفإسناد السري  ةعناق سائلي فقد تضمن الكالم كون األاملط

.                                                                   سببه ضمنا ىلإكانه لفظا و مىل إالسيالن  دنا�سستعارة صارت االسببه  إىل شيءال
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  283 هي دابة متطو يف سريها.

  284 بضم الدال مبعىن الدقيق.
حقه أن يسند للمطي أل�ا هي اليت تسري فأسنده الشاعر لأل�طح اليت هي حمل السري فهو من إسناد الفعل 852

   وكان هذا تصرفا لتجوز لطيف والوجه فيها عامي وهو قطع املسافة بسرعة.حملله إشارة إىل كثرة اإلبل 

  286 ألن األعناق تظهر فيها غالبا سرعة السري وبطؤه وبقية األعضاء �بعة هلا.
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 ن الطرفني إن كان حسيني فاجلامع إما حسي حنوألأقسام  ستة الثالثة و�عتبار

فإن املستعار منه ولد البقرة واملستعار له  )88(طه:خرج هلم عجال جسدا له خوار أف

الشكل واجلميع حسي وإما  القبط واجلامع ىخلقه هللا تعاىل من حل ياحليوان الذ

ن املستعار منه كشط اجللد عن إف )37(يس: وآية هلم الليل نسلخ منه النهار عقلي حنو

حنو الشاة واملستعار له كشف الضوء عن مكان الليل ومها حسيان واجلامع ما يعقل 

وأنت تريد إنسا� كالشمس  امشسرأيت من ترتب أمر على آخر وإما خمتلف كقولك 

 )52(يس: من بعثنا من مرقد� يف حسن الطلعة ونباهة الشأن وإال فهما إما عقليان حنو

اجلميع عقلي و ملوت واجلامع عدم ظهور الفعل ااملستعار منه الرقاد واملستعار له فإن 

فإن املستعار  )94(احلجر:فاصدع مبا تؤمر  وإما خمتلفان واحلسي هو املستعار منه حنو

   ... واملستعار له التبليغ واجلامع التأثري ومها عقليان وهو حسيكسر الزجاجة منه  

  

ستة أقسام ألن اجلامع ملستعار منه واملستعار له و ا أي الثالثةعتبار �ستعارة االو

أي  فاجلامع يدركان �حلس أي نيحسيإن كان  املستعار منه واملستعار لهأي  الطرفني

أي فأخرج موسى السامري  دا له خوارجسحنو فأخرج هلم عجال  يحسإما وجه الشبه 

 "جال"عبضم اخلاء بدل من  "خوارله "م ودم له صوت البقر وحإسرائيل بد� بل لبين

لذي حليوان ااملشبه ا أي 288املستعار لهولد البقرة و  املشبه به أي 287فإن املستعار منه

مجع  ةدالياء املشداء وكسر الالم و احلبضم  يلحمن على شكل العجل  هللا تعاىل خلقه

هل أبكسر القاف وسكون الباء قبيلة فرعون من  القبطسكون الالم تح احلاء و فحلى ب

 أي واجلميعحليوان كان على شكل ولد البقرة لك ان ذفإمصر واجلامع هلما الشكل 

                                                 

  287 أي هو الذي استعري منه لفظ العجل ولد البقرة ألنه موضوع له.

  288 هو الذي أطلق عليه لفظ العجل يف اآلية.
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 الأي  ا عقليإماجلامع و أي مدرك �لبصر يواجلامع حسملستعار منه واملستعار له ا

 وعالمة هلم على قدرة هللا أي  289وآية هلم اليل نسلخ منه النهار حنويدرك �حلس 

ه هنا إزالة ضوء النهار عن املكان الذي فيه يل عن مكان ظلمة الليل فشبنكشف ونز 

 واشتق من السلخ نسلخظلمة الليل بكشط اجللد عن الشاة مثال واستعري السلخ لإلزالة 

واجلامع ترتب أمر على آخر كرتتب ظهور اللحم على السلخ وترتب حصول مبعىن نزيل 

املستعار  فإنف بقوله ء النهار عن مكان ظلمة الليل فبينه املصنلمة على إزالة ضو الظ

 عن مكانضوء النهار  أي منه كشط اجللد عن حنو الشاة واملستعار له كشف الضوء

أي ما يفهم  حسيان واجلامع ما يعقلكشط البلد وكشف الضوء   أي الليل ومهاظلمة 

 ا خمتلفإمستعارة �عتبار اجلامع االآخر و من ترتب أمر علىيدرك حسيا  ال عقال و

وأنت تريد إنسا� كالشمس يف  رأيت مشساقلي كقولك أي بعضه حسي وبعضه ع

ه املطلع عليه عند الشهود أي يف حسن الوجه ومسي الوجه طلعة ألن حسن الطلعة

النفوس وعلو احلال يف  أي رفعته وشهرته عند ونباهة الشأنواملواجهة وهذا جامع حسي 

العلم والنسب محيدة توجب شهرة الذكر كالكرم و  شتمال على أوصافالقلوب لال

ا إمالطرفان  أي فهماإن مل يكن الطرفان حسيني  أي وإالوغريها وذا جامع عقلي 

من  م صحة قيام احملسوس �ملعقول حنوويلزم أن يكون اجلامع بينهما عقليا لعد عقليان

عدم بينهما  املستعار منه الرقاد واملستعار له املوت واجلامع فإن �290بعثنا من مرقد

ما أالنائم امليت و ملوت والنوم وعدم ظهور الفعل من ا أي ظهور الفعل واجلميع عقلي

الذي  ساحساملراد به انتفاء اإلفا النوم مأالث فكون كل منهما عقليا واضح و الثل و األو 

 أي إما خمتلفانالطرفان وشك فيه  املذكور عقلي ال اإلحساسنتفاء ايكون يف اليقظة و 

                                                 

  289 الليل والنهار عبار�ن عن زمان كون الشمس فوق األفق وحتته.

  290 هذا مصدر ميمي ألن املقصود يف هذا التشبيه املوت والرقاد ال القرب واملكان الذي ينام فيه.
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حنو فاصدع مبا ملشبه به ا أي واحلسي هو املستعار منهخر عقلي اآلأحدمها حسي و 

ليغ شبه التبفم تبليغا واضحا تبليغها هلبليت قد أمرت احكام ة األمغ األبل أي 291تؤمر

اجلامع التأثري يف  و  ع مبعىن بلغد ع اصد من الص اشتقلب و صال شيء�لصدع وهو كسر ال

ود عت سبب البيان حبيث الن املبلغ ترك األثر يف األمور املبلغة با يف التبليغ فألمأكل 

يعود  فيه �ثريا حبيث ال نألفا يف الكسر مأمور حلالتها األوىل من اخلفاء و تلك األ

فإن املستعار منه كسر الزجاجة وهو  إليه املصنف بقوله رشاأفلتئام  االىلإاملكسور 

   .عقليانالتأثري لتبليغ و ا أي حسي واملستعار له التبليغ واجلامع التأثري ومها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  291 يف الكشاف معناها أجهر به وأظهره.
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فإن املستعار له   )11(احلاقة:املاء محلناكم يف اجلارية  ىإ� ملا طغ وإما عكس ذالك حنو

ستعالء املفرط ومها عقليان االكثرة املاء وهو حسي واملستعار منه التكرب واجلامع 

سم جنس فأصلية كأسد وقتل وإال فتبعية  اعتبار اللفظ قسمان ألنه إن كان و�

لثالث ملتعلق كالفعل وما اشتق منه واحلرف فالتشبيه يف األولني ملعىن املصدر ويف ا

اللة للد معناه كا�رور يف زيد يف نعمة فيقدر يف نطقت احلال واحلال �طقة بكذا

) 8(القصص: وحز�ليكون هلم عدوا  فالتقطه آل فرعون ويف الم التعليل حنو �لنطق

  ... ةيالغائلتقاط بعلته للعداوة واحلزن بعد اال

 

محلناكم يف ر املاء أي ملا كث املاء غى ملا ط�إ حنولطرفان خمتلفان ا أي لكعكس ذوإما 

ه كثرة اجلارية على وجه املاء فشبهورهم يف السفينة ظكم وأنتم يف ء آ�محلنا  أي اجلارية

 اشتقيان لكثرة املاء و غري اسم املشبه به وهو الطعيان واستغ�لط�لتكرب املعرب عنه املاء 

الزائد  أيستعالء املفرط كثرة املاء االو يان غمبعىن كثر واجلامع بني الط غىطيان غمن الط

ألن كثرة  املستعار له كثرة املاء وهو حسي نإف هبقولف ه املصنينفب لعظمه على احلد

شك أن الوجود لألجرام حسي �عتبار  ال ها إىل وجود أجزاء كثرية للماء واملاء مرجع

والذي استعري منه لفظ الطغيان هو التكرب وهو عند  أي واملستعار منه التكرب ذا�ا

مل تكن  لو أو �عتقادها وعليها املتكرب أن نفسه كبرية ذات رفعة إما مع اإلتيان مبا يدل 

ستعالء املفرط الا التكرب وكثرة املاء بني واجلامع تكرب �ذا املعىن عقليشك أن ال ال و

 ملستعار منها أي عتبار اللفظ�ستعارة االعقليان و 292اجلامعملستعار منه و ا أي ومها

املراد به هنا اسم غري علم يدل على  إن كان اسم جنساللفظ املستعار  أي هألن قسمان

                                                 

  292 عقلية االستعالء ألن املراد به طلب العلو وهو عقلي.
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عتبار وصف من األوصاف يف الداللة امن غري  ن تصدق على كثريينأل 293صاحلةذات 

نا وهو استعري للرجل عياهية كلية مل سماهو  كأسدصلية أستعارة فاال أيفأصلية 

ري عوهو است عىنهو اسم ملاهية كلية م وقتل الشجاع يف حنو قولك رأيت أسدا يف احلمام

سم ان مل يكن اللفظ املستعار إ أي الإو  قتل 294حنو قولك هذا شديد يفالضرب لل

من الفعل بناء على  أي كالفعل وما اشتق منه ةستعارة تبعيفاال أي فتبعيةجنس 

فعل التفضيل واسم الزمان أو  ةالصفة املشبهسم الفاعل واملفعول و امذهب الكوفيني مثل 

منه  ما يشتقيف الفعل و  أي يف األولني يهشبتفال واحلرفاآللة اسم واسم املكان و 

 نال قولمث ملتعلق معناهمنصرف احلرف  أي يف الثالثالتشبيه ملعىن املصدر ومنصرف 

مقتضي  نإ أيكا�رور يف زيد يف نعمة معناه الظرفية  "يف"ابتداء الغاية و ااهعنم "من"

يف قولك املاء يف الكوب  ن الكوب ظرف للماءأكون نعمة ظرفا لزيد كما   يف نعمة زيد

ه فحمل على تعلى حقيق "يف" أيست ظرفا لزيد فامتنع محل اللفظ مع أن نعمة لي

املوضوعة  "يف"ري ع�لظرفية املطلقة فاست شيءل شيءة سبه مطلق مالستعارة �ن يشباال

ار عفية مستر الظو  مشبه أيار له عزيد لنعمة مست ةظرفية ملالبسة النعمة لزيد فمالبسلل

حال  دلت أي نطقت احلال مثال للفعل وهو يفتشبيه ال فيقدرمشبه �ا  أيمنها 

مثال  حال اإلنسان دالة على كذا أي بكذا�طقة  واحلال مورعلى أمر من األنسان اإل

مث  295للداللة لفظ النطقستعار يهنا  أي للداللة �لنطقسم الفاعل ال أيللمشتق 

ملعىن املصدر  ةمنصرفستعارة �طقة فتكون اال أينطقت وصفة  أييشتق من النطق فعل 

                                                 
ألن تصدق على كثريين ماهية كلية سواء كانت ماهية معىن كالضرب أو ماهية أريدت �لذات الصاحلة إ�ا  329

   عينا كاألسد.
  294  أي ضرب شديد.

  295 النطق مشبه به والداللة مشبه ووجه الشبه إيضاح املعىن.
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 يقدرونطقت و�طقة تبعية  أيفعل والصفة يف الستعارة النطق وهي أصلية واال أي

 296ملعىن ستعارةاال فهذه والغاية للعاقبة التعليل الم ستعارةا يف أي التعليل الم يف التشبيه

للعداوة واحلزن بعد  وحز� اعدو  هلم ليكون فرعون ٰال موسى أي فالتقطهحنو  الالم

 ةالغائي �لعلة لتقاطاال بعد احلاصلني واحلزن العداوة هيتشب رفقد ةيلتقاط بعلته الغائاال

 لتقاطاال على والتبين واحملبة واحلزن العداوةكل من   يف الرتتب جبامع التبينو  كاحملبة

 معلوهلا على ةالغائي العلة لرتتب املوضوعة الالم ستعريتا مث ملشبه به هباملش سما ستعرياو 

 على واحلزن العداوة رتتبك ةالغائي العلة غري لرتتب لتقاطاال على والتبين احملبة رتتبك

 أي احلرف متعلق الذي هو ا�رور يف ستعارةلال �بعة التعليل الم يف ستعارةفاال لتقاطاال

 مث به مشبه لتقاطاال على والتبين احملبة وترتب مشبه لتقاطاال على واحلزن العداوة ترتب

حمبة  وهي ةالغائي لتقاطاال علة ترتب أي به للمشبه موضوعة الم املشبه يف ستعملا

  إ�ه.امللتقط ملوسى وتبنيه 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 

  296 هي العاقبة والغاية. 
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قتل  نطقت احلال بكذا أو املفعول حنو ينتها يف األولني على الفاعل حنوومدار قر 

فبشرهم بعذاب  �ا أو ا�رور حنونقريهم هلذميات نقد  السماحا وحنو البخل وأحىي

تفريع  ال مل تقرن �لصفة و ة وهي ماقعتبار آخر ثالثة أقسام مطلو� )21(آل عمران: أليم

م املستعار له كقوله ئما قرن مبا يال يواملراد املعنوية ال النعت النحوي وجمردة وه

ما قرن غلقت لضحكته رقاب املال ومرشحة وهي : غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 

ولئك الذين اشرتوا الضاللة �هلدى فما رحبت جتار�م أ م املستعار منه حنوئمبا يال

له لبد أظفاره مل : سد شاكي السالح مقذف أوقد جيتمعان كقوله لدى  )16(البقرة:

ه نأة ومبناه على تناسي التشبيه حىت تقلم والرتشيح أبلغ الشتماله على حتقيق املبالغ

�ن : يظن اجلهول  علو املكان كقوله ويصعد حىتعلى القدر ما يبين  لؤيبين على ع

  ... له حاجة يف السماء

 

وما  ستعارة التبعية يف الفعلالقرينة ا بىنمأي  الفاعلعلى ومدار قرينتها يف األولني 

ل وقرينتها فاعل عالفستعارة يف هنا اال نطقت احلال بكذا حنوالفاعل  ىعليشتق منه 

ستحالة وقوع النطق منه ال احلال ىلإن يسند أيصلح  ذ النطق احلقيقي الإفعل املذكور ال

احلال وهو  ىلإأن املراد �لنطق ما يصح اسناده  ىعل احلال منفدل استحالة وقوع النطق 

 ىعليشتق منه  ما ستعارة التبعية يف الفعل وقرينة اال مدار أوهة �لنطق يالشب ةلالدال

 ستعارةاال دتوج قد رعةاملص هذه يف 298السماحا وأحىي البخل قتل 297املفعول حنو

 ألن واجلود ل�لبخ يتعلقان ال نياحلقيقي ياءاإلحو القتل  فإن وأحىي قتل ومها الفعلني يف

 الروح ذي �جلسم يتعلقان إمنا ياءاإلحو  والقتل هلما روح ال املعاين من مها واجلود لالبخ
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  298 هو بفتح السني وكسرها اجلود والكرم كما يف اللغة.
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 �لقتل املراد أن على دليل اجلود على واإلحياء لالبخ على القتل تسلط صحة فعدم

 لالبخ زالأ أي زالةإ للقتل فاملناسب اجلود يناسب معىن و�إلحياء لالبخ يناسب معىن

 واستعري به تعلق ملا عداماإ القتلو  اإلزالة من كل قتضاءا جبامع �لقتل لالبخ زالةإ فشبه

 مث زالأ مبعىن قتل أي فعل القتل من شتقاو  إزالة أي للمشبه القتل أي به املشبه سما

 السماح ظهور جبامع ياء�إلح كثاراإل  فشبه السماحا أكثر أي كثارإ ياءلإلح املناسب

 كثاراإل  أي للمشبه حياءاإل أي به املشبه سما رياستعو  كثاراإل و  حياءاإل من كل يف

 الضيف قريت من النون بفتح نقريهموحنو  أكثر مبعىن أحىي أي فعل حياءاإل من شتقاو 

 ىلإ منسوب ميهلذ ومفرده وكسرها الذال بفتح هلذميات يضرب ضرب �ب من وهو

 تقد مننقطع  أي نقد 299ناتطع �ا واملراد جعفر ىلمنسوب إ جعفري وزن على مهلذ

 اللهذميات على يعود الضمري �ا ينصر نصر �ب منوهو  بنصفني أو نصفني شيءال

 روعهمد �ألسنة نقطع الضيافة سبيل على القاطعة ألسنةا نطعمهم الشعر ومعىن

 وهو �ن مفعول عليها والقرينة نقري أي الفعل يف ستعارةا الشعر هذا يف امهمأجسو 

 تاللهذميا يناسبما  هو �لقراء املراد أن منه فعلم ضيافة كليؤ  امم ليست أل�ا هلذميات

 الطعنات عند اللقاء فشبه تقدمي الطعنات عند اللقاء �لقرى وهو تقدمي ميوهو تقد

قتضاء كل من املشبه واملشبه به تقدمي ما يصل من اهية للضيف جبامع الشطعمة ألا

تقدمي الطعنات واشتق من  أيلقرى للمشبه ا أيري اسم املشبه به عأستخارج لداخل و 

مدار قرينة  أوعنات على طريق التبعية مبعىن نقدم هلم الط "نقري" أيالقراء فعل 

 أييف الفعل  هنا ستعارةفاال ليمأفبشرهم بعذاب  حنو ا�رورستعارة التبعية على اال

غري مناسب ألن  به على أن تعلق التبشري داال افبشر والقرينة عليها لفظ العذاب جمرور 

نذار اإلنذار فشبه اإلر ال مبا حيزن فعلم أن املراد به ضد التبشري وهو يسالتبشري إخبار مبا 
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 أيري اسم املشبه به عأستتهكم و ال�لتبشري ووجه الشبه متنزع من التضاد بينهما بواسطة 

ر مبعىن أنذر على طريق بش أيشتق من التبشري فعل أمر انذار و لإل أيالتبشري للمشبه 

لذي هو ا�رور قرينة على أنه التهكمية فصار ذكر العذاب ابعية ستعارة التصرحيية التاال

وهو وجود املالئم ألحد الطرفني  عتبار آخر� ستعارةاالو نذاراإلأريد �لتبشري ضده وهو 

 أي ال تفريع رتن بصفة وقمل ي ما مطلقة وهيأحدها  ثالثة أقسام وعدم وجوده

تفريع يف الكالم يناسب بحد الطرفني و أمل تقرتن بصفة تناسب  اليتملطلقة هي ا ستعارةاال

مشبه به يف املطلقة ومسيت مطلقة لل اليذكر مالئم للمشبه و  أنه ال هحاصلأحد الطرفني و 

قد ذكر املشبه به بدون املناسب  أيعندي قمر  حنو 300ئماتاملالا عن وجود إلطالقه

 التشبيه خال عن وجود املالئمات وحنو افهذ همالئمله وقد حذف املشبه بدون ذكر 

نفة  أمستمجلة يرمي  تن جعلإة ألنه قللمطليصلح أن يكون مثاال  رأيت أسدا يرمي ال

سد كان صفة فهذه ألن جعلت نعتا إو  يرمي كان تفريعافقيل  ؟نهأشكأنه قيل ما 

كان  سواء معين قائم �لغري أي املعنويةلصفة � واملرادو تفريع أستعارة تقرتن بصفة اال

نعت لا ال حني كونه علما 302وحسن 301يرمي سداأرأيت  حنو ال وأنعت حنوي لمدلوال 

معنوية لعدم   ةصف ن الرجل نعت حنوي الإفالرجل  مررت �ذا فقط حنو 303ويحالن

 قرن مبا يالئم املستعار ما يجمردة وه�نيها استعارة و معين قائما �لغري هنا كون الرجل

بن عبد الرمحن كقول ا أي كقولهاقرتن مبا يناسب املشبه  ما ا�ردةستعارة اال أي له

الرداء  دوح غمرمامل أيحمذوف تقديره هو  إمبتدبفتح الغني خرب  الرداء غمر اخلزاعي

                                                 

  300 أي املناسبات.

  301 يرمي صفة معنوية أي الرمي قائم �لرجل الشجاع املعرب �ألسد وهذا مدلول لنعت حنوي أيضا.

  302 "حسن" صفة معنوية ال نعت حنوي لعدم كونه أحدا من التوابع.

   وية من قبيل املعىن.النحوي من قبيل اللفظ واملعناعلم أن بني املعنوية والنحوي من حيث الذات تباينا ألن  303
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مطلق  ووجه الشبه بينهما داء للعطاء الذي هو بذل املاءكثري العطاء ههنا استعارة الر   أي

عطاء يصون عرض صاحبه من كل ما يكره حسا واإلن الرداء يصون ألالصون عما يكره 

 من غمر العطاء من الغمر الذي هو أيله  صاحبه مث ذكر الشاعر ما يناسب املستعار

 304اسب له سابغنامل ذإدون الرداء  للعطاء مناسبذا كثر فالكثري إوغمورة  املاء غمارة

 يدل فهذا ماله الفقراء خذأ تبسم ذاإ عطاءلإل مستعار الرداء نأ على والقرينة دون كثري

ذا إ الكتفني على جيعل الذي الثوب هي ليتا حقيقته ال عطاءاإل لرداء� املراد نأ على

الالم من �ب مسع  بفتح الغني وكسر 305غلقت شارعا يف الضحك أي تبسم ضاحكا

 فاعل من غلقت اب املالقر بفتح الضاد املرة من الضحك  لضحكتهمتكنت  مبعىن

 �ا إىل تونو� علمه غري من دوحمامل لكذ موالأ خذون� السائلني نأ املعىن حاصل

 ينفك ال حبيث ماله من لتمكنهم موجب فضحكه منهم خذها� ال و فيتبسم حضرته

 مئيال مبا قرن ما وهي مرشحة و�لثها ضحكهب هلم املال يباح نهفكأ يديهمأ من

 الذين أولئك حنو به املشبه مبناسب تقرتن اليت هي املرشحةستعارة اال أي منه ارتعسامل

 مال ستبدالا هو الذي شرتاءاال استعري قد جتار�م رحبت فما �هلدى الضاللة اشرتوا

 هذه على فرعمث  عنه ملرغوب هفي مرغوب ترك جبامع �لباطل احلق الستبدال خر�

 وقد شرتاءاال أي به املشبه مناسبات من وهو التجارة يف الربح نفي من ستعارةاال

 استعارة يف فقط به املشبه يالئم وما فقط املشبه يالئم ما أي والرتشيح التجريد جيتمعان

 شاكي أسد لدى كقولهئمهما معا فليس من قبيل اجتماعهما أما ذكر ما يال واحدة

 لبد له جتريدا فيكون الشجاع الرجل أي له املستعار مالئمات من هذا مقذف السالح

                                                 

  304 أي واسع.
يف قوله غلقت إشارة إىل أن املمدوح يعلم أن للسائلني حقا عليه بواسطته قال العالمة عبد احلكيم:  غلقت 053

   صارت األموال مرهونة عندهم وأنه عاجز عن أداء ذلك احلق فلذلك مل يقدر على انفكاك األموال منهم.
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 فيكون احلقيقي سداأل وهو منه املستعار مالئمات من هذا نأ شك وال لبدة مجع

 ليس احلقيقي سداأل نأل منه املستعار مالئمات من يضاأ هذا تقلم مل أظفاره ترشيحا

 طالقاإل من أبلغ منه لمستعارل مالئم ذكر هو الذي والرتشيح ظفاراأل تقليم نهشأ من

 حال هو ستعارةاال مقام نأل احلال مبقتضى نسبأو  الكالم بالغة يف قوىأ أي والتجريد

 أي املبالغة حتقيق على الشتماله املبالغة تلك يقوي والرتشيح التشبيه يف املبالغة يرادإ

 املشبه جبعل ستعارةاال من جاء قد املبالغة صلأ نأل املبالغة تقوية على الرتشيح الشتمال

 أي التناسي على ومبناه �لرتشيح حصلت قد املبالغة وتقوية به املشبه فرادأ من فردا

 من جزئي املشبه أي له املستعار أن عاءواد 306التشبيه تناسى على الرتشيح مدار

 ىعلجيري  أي يبينن أالشضمري  308نهأ 307حىت به املشبه أي منه املستعار جزئيات

ال وجود  املستعار منه فلو ما يبين علي علو املكاناملستعار له علو املكان  علو القدر

ي �ا خالد بن ث متام من قصيدة ير أيبكقول   أي كقولهمن ذلك  شيءاسي ما صح تنال

ي أ ويصعدبيه وذكر علو قدره أبيه وهذا البيت يف مدح أيزيد الشيباين ويذكر فيها مدح 

يف األوصاف  أياملمدوح يف مدارج الكمال  أيذلك املمدوح يف مدارج الكمال يرتقي 

رض األلبعده عن  حاجة يف السماءللجهول  أي نه له� 309حيت يظن اجلهولالشريفة 

 ىعلجري أالقدر يف مراتب الكمال مث  نه استعري الصعود هنا لعلو: إوقربه من السماء

 رتقاء احلسي املستعار منهالذي هو اال ستعار له ما جيري علي علو املكاناملعلو القدر 

احلسي ويرتتب عليه ال  تص �لصعودخي اممنه ألوهو ظن اجلهول أن له حاجة يف السماء 
                                                 

  306 أي إظهار نسيان التشبيه الكائن يف االستعارة وإن كان موجودا يف نفس األمر.

  307 "حىت" تفريعية.

083  � �� �
�
�� � ��� � ��� � � � � �� ��� �����  ����� � � ��������� � � �� �

�
�� � �� �

�
�� ������ �� 

�
�� � ��  ��� � �

� � 
�

�� ���
�
� � � 

�
 � �۔ �� ���� ��

�
������ ��

�
�� 

�
�� ���

�
� � � � ��� ���� � �� �

�
�� � �� �   

  309 هو الذي ال ذكاء عنه.
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

ن علو أبيه علو القدر �لعلو احلسي وادعاء شتوذلك النهار بعد تناسي  علو القدر ىعل

 أيرتقاء املعنوي سي إىل االاحلرتقاء االفراد علو احلسي فهو استعارة من أفرد من  القدر

امع جلاو رتقاء احلسي علي سبيل االرتقاء احلسي وذكر الزم �الرتقاء املعنوي االشبه 

  .تعظم يف النفوسسرتقاء املاالمطلق 
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عرتاف ذا جاز البناء على الفرع مع االإب والنهي عنه و من التعج روحنوه ما م

فلن :  فعز الفؤاد عزاء مجيال:  �ألصل كما يف قوله هي الشمس مسكنها يف السماء

ما املركب أو  جحده أوىلفمع  ليك النزوالإولن تستطيع :  ليها الصعوداإتستطيع 

صلي تشبيه التمثيل للمبالغة كما يقال اللفظ املستعمل فيما شبه مبعناه األ فهو

التمثيل على سبيل يسمى للمرتدد يف أمر إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى وهذا 

التمثيل مطلقا ومىت فشا استعماله كذلك مسي مثال وهلذا ال ستعارة وقد يسمى اال

  ... مثالتغري األ

 

 يف التعجب من مر ما وعلو القدر لتناسى التشبيه املكان علو على بناءال مثل أي وحنوه

 �لشمس املمدوح تشبيه أي الشمس من تظللين مشس عجب ومن ينللتظ قامت قوله

 فيه والتعجب مساغ للتعجب يوجد مل لكذ ال لو ألنه التشبيه لتناهي وهذا تعجب فيه

 من مانع اإلشراق ألن 310املعلومة الشمس من احلقيقية الشمس تظليل من تقدم ما

 تعجبوا ال قوله يف التعجب عن أي عنه والنهي للظل موجبا صاحبه يكون فكيف الظل

 املشبه هو لذيا الفرع على البناء جاز وإذا 311القمر على أزراره زر قد غاللته بلى من

 أصال واملشبه فرعا به املشبه املصنف فسمى املشبه هو لذيا �ألصل عرتافاال مع به

 هذه عكس الناس عند املعروف أن مع منه وأعرف من املشبه أقوى به املشبه أن ىلإ نظرا

 أو مقداره أو حاله كبيان ليهإ يعود الغرض إن حيث من األصل هو املشبه لكن التسمية

 فقد كاألسد زيد قلت ذاإ فإنك واإلثبات �لنفي الكالم يف املقصود هو وإنه إمكانه

                                                 

  310 أي إنه جعل اإلنسان اجلميل نفس الشمس.
بلى هو مناسب للمستعار منه أي إثبات عن التعجب سببه إثبات ما  ه جعل املمدوح عني القمر مث النهيإن 131

   ح حينئذ أن يتعجب منه.يص الضاللة للقمر وهو من خواصه فال
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أوال وإن كان ثبوت الشبه للمشبه به  �لذات املقصود وهو �ألسد شبيها املشبه أثبت

 �لقصد �ألسد شبيها املشبه نفيت فقد كاألسد زيد ليس قلت ذاحاصال �لتبع أيضا وإ

 الشاعر قول أي قوله يف كماوإن كان نفي الشبه للمشبه به حاصال �لتبع أيضا  األول

 �ب من أمر فعز السماء يف 314مسكنها 313الشمس هي312 األحنف بن العباس وهو

 ذاإ يعزي عزى من مصدر العني بفتح عزاء القلب أي الفوائد التقوية وهو ينصر نصر

 تستطيع ولن الصعودا احملبوبة عن املعربة الشمس ىلإ أي ليهاإ تستطيع فلن مجيال صرب

 ال أن ستعارةاال يف يشرتط ألنه استعارة ال تشبيه الشمس فقوله النزوال ليكإ الشمس

 هي قوله يف بضمريه املشبه مذكوران هنا ومها التشبيه عن ينبئ وجه على الطرفان يذكر

 ومعأيضا  �ملشبه اعرتاف التشبيه ويف كالشمس أي الظاهر بلفظه به واملشبه الشمس

 جاز ذاإ أوىل جهده فمع واضح وهو الشمس أعين به املشبه على الكالم بين قد لكذ

 مع التشبيه يف به املشبه أي الفرع على الكالم فبناء أي فمع قوله فجوابه شرط البناء

 أوىل الفرع على الكالم وبناء ستعارةاال يف األصل وجحد جائز املشبه أي األصل إقرار

 األصل جحد ومع الفرع على الكالم بناء ينايف ما وجد �ألصل عرتافاال عند ألن

 جاز ذافإ به املشبه هو لذيا للفرع نقل قد الكالم يكون ذكره وعدم املشبه هو لذيا

 عليه فجوازه األصل إقرار وهو البناء ينايف ما وجود مع التشبيه يف الفرع على الكالم بناء

 أي املفرد أما قوله على عطف املركب ا�از اوأم أوىل 315املنايف عدم مع اإلستعارة يف

 اللفظ فهو املركب وأما قال مث اخل الكلمة فهو املفرد أما مركب أو مفرد إما ا�از
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  313 مبتدأ وخرب.

  314 خرب أو صفة للشمس ألن تعريفها للعهد الذهين.

  315 هو جحد األصل وعدم ذكر األصل.
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 أي األصلي اللفظ مبعىن أي األصلي مبعناه املعىن لكذ هشب معىن يف أي فيما املستعمل

 316التمثيل تشبيه األصلي �ملعىن املعىن لكوشبه ذ األصلي معناه غري يف اللفظ استعمل

 يف للمرتدد يقال كما التشبيه يف للمبالغة متعددة أمور من منتزعا وجهه يكون ما هو

 إين أخرى �رة �لعزم عنه لإلحجام ويتوجه �رة �لعزم ليهإ يتوجه �ن فعله وعدم أمر فعل

 تشبيه على مبين مركب جماز القول هذا أي أخرى مرة وتؤخرها مرة رجال تقدم أراك

 و�رة لعزم� فعله علی يقدم فتارة األمر يف تردده من احلاصلة اهليئة شبهت أل�ا التمثيل

 و�رة رجال فيقدم الذهاب يريد فتارة ليذهب قام من تردد من احلاصلة ة�هليئ عنه يعرض

 أي والثانية عقليه املشبه أي وىلاأل الصورة نأ شك ال و خرىأ مرة خرهافيؤ  يريده ال

 ووجه الرتدد يلزمها هيئة به واملشبه املشبه من كال نأ يف يضاأ شك ال و حسية به املشبه

 من منتزع لوجها وهذا خرىأ عنه حجامواإل �رة مراأل فعل على قداماإل هو بينهما الشبه

 سبيل على التمثيل يسمى املركب ا�از أي وهذا املثال يف ترى كما مورأ عدة

 غري من مطلقا التمثيل ىيسم وقد املشبه ريدوأ به املشبه فيه ذكر قد نهأل ستعارةاال

 ا�از استعمال شاع أي كذلك فشا استعماله ومىت "ستعارةاال سبيل على" ديتقي

 ما مثل يف كثريا يستعمل أن كذلك استعماله بفشو واملراد ستعارةاال سبيل على املركب

 أن مورده أصل 317لنبلا ضيعت الصيف مثال التغري عدم مع األول الناقل استعمله

 كرهتهف مال ذا وكان عويس بن وعمر  وهو كبريا شيخا تزوجت لقيط بنت دسوس

 مث معبد بن وعمر  وهو فقريا شا� وتزوجت فطلقها الصيف منز  يف الطالق منه توطلب

 اللنب من شيئامنه  تطلب �ن األول الزوج للشيخ فأرسلت الشتاء مانز  يف قحط أصا�ا

                                                 
 أن واعلم متثيال إال يكون ال التشبيه وذلك التشبيه على يبين املركب ا�از أن إىل هذا بقوله املصنف أشار 316

   التمثيلية. ستعارةاال وبني مفردين الطرفان وكان متعدد من منتزع وجهه الذي التشبيه بني مشرتك التمثيل

  317 أي ملا طلبت الطالق يف زمن الصيف أوجب هلا ذلك أن ال تعطي لبنا.
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 على يدها فوضعت لكذ الرسول هلا فقال اللنب ضيعت الصيف هلا قل لرسولل فقال

 وهو ملضرب األول الناقل نقله مث ذلك لنب من خري هذا مزق وقالت الشاب زوجها

 طلب مما القضية تلك مثل يف استعماله افش مث يعهيتض بعد شيءال طلب تضمنت قضية

 هيئته عن باملضر  يف له تغيري غري من آخر وقت يف هضياع التسبب يف بعد شيءال فيه

 يف كذلك فيستعمل املورد يف احلاضرمستعمال للواحد املؤنث  كان ضيعت أي املورد يف

متثيال فشا لكون املثل  أي وهلذا مثالهذا  يمس الغائب املذكر للجمع كان نوإ ملضربا

 ال و فراد� ال و نيثبتأ ال و بتذكري األمثال تغري الستعارة استعماله على سبيل اال

 اللنب ضيعت الصيف أي املثل ذاه عن موردها ففي 318مضر�ا يف معجب ال و تثنيةب

 طلبت اليت ةاملرأ حالة وهو  منه ومستعار تضييعه بعد شيأ طلب من حالة وهو  له مستعار

 يشبه نأ املرکب ا�از حاصل:تنبيه بطلب النفع عدم وه واجلامع تضييعه بعد اللنب

 من املشبهة الصورة نأ يدعی مث ری�ألخ متعددة رو مأ من تنيعاملنتز  الصورتني حدیإ

 على 319قةابملط� الدال اللفظ املشبهة الصورة علی فيطلق ا� املشبهة الصورة جنس

أراك تقدم  إينأعين إطالق  مرکب جماز فيه العبارة يف املذكور ملثالفا �ا املشبهة الصورة

لفظه على املرتدد يف األمر وتشبيه اهليئة احلاصلة من غري تغري يف  رجال وتؤخرها أخرى

رة للذهاب و�خريه احلاصلة من تقدمي الرجل �من الرتدد يف فعل األمر وتركه �هليئة 

  أخرى.

  

  

  

                                                 

  318 املراد �ملضرب هو املوضع الذي يضرب فيه املثل ويستعمل فيه لفظه و�ملورد هو ما استعمل فيه الكالم أوال.

  319 أي من غري تغري وتبدل يف اللفظ.

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

311

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 فصل

 دل عليهوي همن أركانه سوى املشب شيءيصرح ب قد يضمر التشبيه يف النفس فال

أو مكنيا ستعارة �لكناية افيسمى التشبيه  ه به�ملشب ص�ن يثبت للمشبه أمر خيت

وإذا املنية  قول اهلذيلستعارة ختييلية كما يف اوإثبات ذلك األمر للمشبه  عنها

غتيال النفوس ااملنية �لسبع يف  هشب تنفع ة المألفيت كل متي: بت أظفارها أنش

ار اليت اليكمل ذلك فأثبت هلا األظفة من غري تفرقة بني نفاع وضرار �لقهر والغلب

فلسان حايل : ولئن نطقت بشكر برك مفصحا  وكما يف قول اآلخرفيه بدو�ا 

فأثبت هلا اللسان ن متكلم يف الداللة على املقصود شبه احلال �نسا �لشكاية أنطق

وعري :  لهأقصر �طصحا القلب عن سلمى و  الذي به قوامها فيه وكذا قول زهري

 أراد أن يبني أنه ترك ما كان يرتكبه زمن احملبة من اجلهل والغي هأفراس الصبا ورواحل

 هة من جهات املسري كاحلجفشبه الصبا جبفبطلت آالته  وأعرض عن معاودته

فالصبا من فأمهلت آال�ا فأثبت له األفراس والرواحل  والتجارة قضى منها الوطر

ه أراد دواعي النفوس وشهوا�ا وحيتمل أن الصبوة مبعىن امليل إىل اجلهل والفتوة

اع الغي تباقلما تتآخذ يف اليت أو األسباب  والقوى احلاصلة هلا يف استيفاء اللذات

  ... ستعارة حتقيقيةوان الصبا فتكون االإال أ

 

 فصل

 مرينأ هللا رمحه املصنف عند کانتا وملا ةيالتخييل ستعارةاالو  �لکناية ستعارةاال بيانيف 

أل�ما ليسا بلفظني بل  مستقالصال ف هلما وردأ ا�از تعريفيف  داخلني غريمعنويني 

 قدفعالن من أفعال النفس أحدمها التشبيه املضمر واآلخر إثبات لوازم املشبه به للمشبه 

 على شيءب شيء هيتشب نفسهيف  لمقد يستحضر املتك أي النفسيف  هيالتشب يضمر
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 من شيءب يصرح فال به املشبه جنسيف  داخل املشبه نأ نفسهيف  ائهعواد املبالغة وجه

 صلهأ علىجيري  الكالم نأل هاملشب سوى النفسيف  املستحضر هيشبتال ركانأ أي أرکانه

 مضمرا التشبيه يكن ملأو �ألداة  به �ملشبه معه صرح لو و األصل هو الكالميف  واملشبه

 أمر هللمشب يثبت �ن املتكلم نفسيف  املضمر لتشبيها ذلك على أي عليه يدل320و

 مكنيا أو �لكناية استعارة التشييه هذا ىفيسم لوازمه من يكون �ن به ه�ملشب خيتص

 يف ختييلية كما استعارة هللمشبه به املشب لوازم من هوالذي  األمر ذلك وإثبات عنها

 قوليف  للمشبه به املشبه خيص ما ثباتوإ النفسالتشبيه يف  ضماركإ  أي اهلذيل قول

 أي ألفيت هالك من ظفارهاأ تمكن أي أظفارها أنشبت ةاملني وإذااهلذيل  ذؤيبأيب 

 نفسهالشاعر يف  هشب النشب ذلك عند تنفع ال ذيتعو  أي متيمة كلالتاء بفتح وجدت

 تفرقة غري من والغلبة �322لقهر هالكهايف إ أي النفوس اغتيال يف �لسبع 321ةاملني

 فأثبت 323من الناس الضرر وكثري النفع كثري تفرقة بني غري من أي اروضر  اعنف بني

 ففيه بدو�ا السبع أي فيه يالغتاالذلك  يكمل ال يتال األظفار ةللمني أي هلا الشاعر

 ال لكنه كاألنياب فاراألظ بدونالسبع  من وحيصل تقومي النفوس هالكإ نأ إىل شارةإ

 ثباتوإ �لكناية استعارة النفس يف �لسبع يةاملن هيشبفت فاراألظ بدون يالغتاال يكمل

 مناسب وذكر ختييلية استعارةاملنية  أي للمشبه به املشبه ملواز  مناليت هي  فاراألظ

يف النفس  التشبيه ضماركإ  أي وكما ترشيحة استعارة للسبع تبنشأ أي به للمشبه

:  مفصحا 324كنطقت بشكر بر  ولئناآلخر  قولفي للمشبه به املشبه خيص ما ثباتوإ

                                                 

320 الواو مبعىن مع أي مع الداللة عليه من املتكلم �مر خمتص �ملشبه به إثباته للمشبه.
  

 321 من مىن الشيء إذا قدر مسي املوت �ملنية ألنه مقدر.

 322 الباء للمالبسة أي اغتياال متلبسا �لقهر والغلبة حبيث ال يتأتى عند نزوله مدافعته.

 323 أي إن السبع ال تبايل �حد يستحق الرمحة أو يبقي على ذي فضيلة وبه يستحق أن يراعى.

 324 قوله بشكرك متعلق مبفصح أي ولئن نطقت بلسان املقال مفصحا بشكر بر ك.
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 املقصود على الداللة يف ممتكل �نسان احلال هشب أنطق �325لشكاية حايل فلسان

 اللسان هلا فأثبت �لكناية استعارة فهوه ظهار إ أي املقصود على الداللة هو الشبه وجه

 املقصود على اللةالد قوام بهحصل  لسا� للحال الشاعر ثبتفأ أي فيه قوامها لذي بها

 مناسب وذكر ختييلية استعارة للحالوهو من لوازم املشبه به  لسانلا ثباتوإ املتكلم من

من الصحو  صحا 326وكذا قول زهري ترشيحة استعارة للحال النطق أي به مشبهلل

رجع قليب عن حبها حبيث زال حبها منه  أي القلب عن سلمىمبعىن زوال السكر 

أفراس الصبا من التعرية  ىوعر القلب عنه  328انتفى �طل أي �طله327وأقصر

ة رواحل الصبا مجع راحلة وهو البعري القوي يف األسفار اعلم أن هذه اجلمل أي ورواحله

ضمريا راجعا إىل القلب واألفراس �لنصب  حتتمل أن يكون �ئب الفاعل يف عرى

الثاين ومعىن تعرية القلب عن أفراس الصبا ورواحله أن حيال بني القلب وبني  329مفعوله

 وحتتمل أن يكون �ئب الفاعل يف عرى قلبتلك األفراس والرواحل حبيث تزال عن ال

هو األفراس فيكون املعىن أن أفراس الصبا ورواحله عريت من سروجها وعن رحاهلا اليت 

 أيترك ما كان يرتكبه زهري  أي هأن�ذا الكالم  أن يبنيزهري  أرادهي آالت الركوب 

ه إىل ما كان عن رجوع أي وأعرض عن معاودته ن اجلهل والغيزمن احملبة ميفعله يف 

زهري يف  هفشب آالت ما كان يرتكبه زمن احملبة أي فبطلت آالتهيفعله يف زمن احملبة 

 والتجارة قضى منها الوطر كاحلجالسفر  أي من جهات املسري 330الصبا جبهةنفسه 

                                                 

 325 قوله �لشكاية متعلق �نطق أي فلسان حايل أنطق �لشكاية من لسان املقال.

  326 أي يف قول زهري استعارة �لكناية والتخييلية والرتشيحية.

 327 إن املراد من اإلقصار معناه ا�ازي وهو مطلق االمتناع.

 328 أي ترك القلب �طلة وهو احلب والعشق والتبس حباله األصلي وهو اخللو عن العشق.  

 329 أي مفعول �ن لعرى.

 330 إن املراد �جلهة ما يتوجه إليه املسافر ألجل حتصيل غرض.
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 أي فأمهلت آال�اقضت من تلك اجلهة احلاجة احلاملة على ارتكاب األسفار هلا  أي

ل فالصبا من الصبوة األفراس والرواحللصبا  أي فأثبت لهتركت آالت تلك اجلهة 

حاصله أن يشبه يف نفسه الصبا الذي هو امليل إىل  331ىل اجلهل والفتوةمبعىن امليل إ

اجلهل الذي أمهله وأعرض عنه جبهة من اجلهات اليت يسار إليها ألجل حتصيل غرض  

خيص  332وغري ذلك مث أن يثبت للصبا بعض ما كجهة احلج وجهة الغزو وجهة التجارة

تلك اجلهة أعين األفراس والرواحل اليت حصلت �ا قوام جهة املسري فهذا اإلثبات 

شتغال التام لتحصيل املراد من الصبا واملراد من اجلهة ستعارة ختييلية ووجه الشبه هو االا

زهريا  أي وحيتمل أنهمع ركوب املسالك الصعبة يف كل منهما من غري املباالة مبهلكة 

 يفللنفوس  أي والقوى احلاصلة هلا هوات النفوسش أي هوا�اشأراد دواعي النفوس و 

 ةلآأن كال منهما  هووجهاس فر �ألهوا�ا شفشبه دواعي النفوس و  فاء اللذاتياست

 أيحتصيله واستعار اسم املشبه به  يفنسان عن اجلهد واملشقة لو اإلخي لتحصيل ما ال

ة التحقيقية يرحيالتصستعارة دواعي النفوس وشهوا�ا على طريق اال أياألفراس للمشبه 

على الدواعي يف كالم املصنف من قبيل عطف املرادف ألن الدواعي هوات شال عطف مث

ملها على ما حيفاء اللذات ياست �لقوى احلاصلة هلا يف دريأإن هوات و شالهنا هي 

ريد �ا ما أيضا من قبيل عطف املرادف وإن أهذا ات والدواعي و و ستيفاء وهي الشهاال

تستعني به النفوس على استيفاء اللذات من الصحة والفراغ والتدبري فيكون من عطف 

 خذ يفآلما تتقالظاهرية اليت األسباب ل حوالرواد �ألفراس حيتمل أن زهريا أراأو املغاير 

األعوان قل أن يعني و ملال كا ن هذه األسبابإ أيفعال الغي أعند اتباع  أي اتباع الغي

                                                 

 331 هي استيفاء اللذات وهي املقصودة هنا. 
اس والرواحل من لوازم جهة الصبا مشبه وجهة املسري مشبه به واألفر  به بعض من لوازم املشبه به أي إنأثبت للمش أي 332

  وإثبا�ا للصبا استعارة ختييلية.املسري 

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

315

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

فإ�ا تدعو عنفوان الشباب  أي وان الصباأ يف الإبعضها على ارتكاب املفاسد 

ل واستعري اسم املشبه به حالروافشبه األسباب الظاهرية �ألفراس و الشخص لذلك 

هاتني  يف ستعارةاالفتكون نسان اإللتحصيل ما يريده  ةآلللمشبه جبامع أن كال منهما 

 .الصورتني تصرحيية حتقيقية
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  فصل

وضعت له من غري �ويل يف  ف السكاكي احلقيقة اللغوية �لكلمة املستعملة فيماعر 

مستعملة فيما ا ستعارة على أصح القولني فإ�االقيد األخري عن واحرتز �لالوضع 

ف ا�از اللغوي �لكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له وضعت له بتأويل وعر 

تحقيق �لتحقيق يف اصطالح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته وأتى بقيد ال

 يل و�نأطلق اليتناول الوضع بتأو الوضع إذا  ستعارة على ما مر ورد �نلتدخل اال

اللغوي إىل م ا�از بد منه يف تعريف احلقيقة وقسلتقييد �صطالح به التخاطب الا

بيه وتريد به اآلخر ستعارة �ن تذكر أحد طريف التشف االستعارة وغريها وعر اال

مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به وقسمها إىل املصرح �ا واملكين عنها وعىن 

وجعل منها حتقيقية وختييلية وفسر  ه بهاملذكور هو املشب�ملصرح �ا أن يكون 

ر ه مستلزم للرتكيب املنايف لإلفراد وفسالتحقيقية مبا مر وعد التمثيل منها ورد �ن

كلفظة األظفار ال عقال بل هو صورة ومهية حمضة   ق ملعناه حسا والتخييلية مبا ال حتق

غتيال أخذ الوهم يف تصويرها بصورته الة �لسبع يف اشبه املني ايف قول اهلذيل فإنه مل

فاخرتع هلا صورة مثل األظفار مث أطلق عليه لفظ األظفار وفيه  واخرتاع لوازمه هلا

ويقتضي أن يكون الرتشيح  شيءلل شيءف وخيالف تفسري غريه هلا جبعل التعس

ى  عنها أن يكون املذكور هو املشبه علختييلية للزوم مثل ما ذكره فيه وعىن �ملكين

ليها ورد �ن لفظ إبقرينة إضافة األظفار عاء السبعية هلا أن املراد �ملنية السبع �د

ستعارة ليست كذلك وإضافة حنو االه فيها مستعمل فيما وضع له حتقيقا و املشب

التبعية إىل املكين عنها جبعل قرينتها مكنيا عنها  قرينة التشبيه واختار رد ألظفارا

تبعية حقيقة مل ر الورد �نه إن قد و قوله يف املنية وأظفارهاوالتبعية قرينتها على حن
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لتخييلية وذلك �طل ا جماز عنده فلم تكن املكين عنها مستلزمة لتكن ختييلية أل�

 ... ليه مغنيا عما ذكره غريهإستعارة فلم يكن ما ذهب افتكون  تفاق وإال�ال

  

يف معىن  أي �لكلمة املستعملة فيماالعقلية  غري ف السكاكي احلقيقة اللغويةعر 

لذي استعملت ا من غري �ويل يف الوضع لذلك املعىن أيله تلك الكلمة  وضعت

ستعارة عن اال من غري �ويل يف الوضع أي واحرتز �لقيد األخريبسببه تلك الكلمة 

جماز عقلي ستعارة جماز لغوي أو اال املذكورين فيما مضى من أن القولني على أصح

ستعارة اال فإن أي 333ا مستعملة فيما وضعت له بتأويلفإ�جماز لغوي  اواألصح أ�

ة ا كلمة مستعملف احلقيقة فإ�مستعملة يف معىن وضعت له مع التأويل يف الوضع خبال

ستعارة جماز عقلي واللفظ اال فيما وضعت له من غري �ويل وأما على القول �ن

كجعل الفرد الغري املتعارف من أفراد املعىن املتعارف للفظ مثل  مستعمل يف معناه اللغوي

تعارف لألسد فليس املراد املجعل الشجاع فردا من أفراد احليوان املفرتس الذي هو املعىن 

ستعارة جمازا عقليا على هذا القول أ�ا من أفراد ا�از العقلي املصطلح عليه بكون اال

حرتاز عنها لدخوهلا يف التعريف اال يصح فال ن هو لهوهو إسناد الفعل أو معناه لغري م

�لكلمة  ا�از اللغويالسكاكي  فوعر  على هذا القول أل�ا من قبيل احملدود

قة �لوضع متعلالباء للمالبسة  له �لتحقيقتلك الكلمة  املستعملة يف غري ما وضعت

الكلمة تلك لذي وضعت له مستعملة يف معىن مغاير للمعىن ا ا�از اللغوي كلمة أي

لكلمة ا�از اللغوي هو ا معناه أن اصطالح به التخاطب يف334وضعا مالبسا للتحقيق 

                                                 
غري متعارف مثل جعل الشجاع  هو ادعاء دخول املشبه يف جنس املشبه به جبعل أفراد املشبه به متعارفا و 333

   لألسد.فردا من أفراد احليوان املفرتس الذي هو معىن متعارف 

  334 إنه جيوز تعلقه بغري وأيضا تعلقه بوضعت.
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مع قرينة  عند املستعمل ستعماللذي يقع به التخاطب واالاملستعملة يف غري املعىن ا

السكاكي  وأتىستعمال لذي يقع به التخاطب واالاعن إرادة املعىن  أي مانعة عن إرادته

ا من أ� رلى ما مع هي جماز لغوي اليت ستعارةاالفيه  لتدخليف التعريف  بقيد التحقيق

ىل إحتياج ما ذكره السكاكي من اال ورد ال �لتحقيق مستعملة فيما وضعت له �لتأويل

ه زاد يف حاصله أن السكاكي ادعى أن "التحقيق ومن غري �ويل يف الوضع"ز�دة قيدي 

ستعارة فيه وزاد يف تعريف احلقيقة اللغوية اللغوي قيد "�لتحقيق" لتدخل اال تعريف ا�از

ستعارة عنه ومقتضى هذا أن قيد التحقيق رج االخقيد "من غري �ويل يف الوضع" لت

ستعارة مع أ�ا جماز عريفه خلرجت عنه االمل يذكر يف ت ه لوليه يف تعريف ا�از وأنإحمتاج 

ه مل يزد يه يف تعريف احلقيقة اللغوية وأنلإ"من غري �ويل يف الوضع" حمتاج  قيد لغوي وأن

ذا إ�ن الوضع ا جماز ليس من أفراد احلقيقة ستعارة مع أ�لت فيه االيف تعريفها لدخ

قيدين يف التعريفني حشو ودخول حاصله أن ذكر ال يتناول الوضع بتأويل أطلق ال

منهما ألن  شيءف على يتوق ا من تعريف احلقيقة الوخروجهستعارة يف تعريف ا�از اال

كاف   الوضع من غري �ويل يف�لتحقيق و  أيمطلقا فيهما من غري القيدين  ذكر الوضع

ذا ذكر إالوضع  ستعارة من تعريف احلقيقة وإدخاهلا يف تعريف ا�از ألنيف إخراج اال

ىل ز�دة إحيتاج  الوضع احلقيقي وحينئذ فال ىل الفرد الكامل وهوإمطلقا فينصرف 

الوضع التأويلي وهو "�لتحقيق" لكون املنفي عن تعريف ا�از هو الوضع احلقيقي فيبقي 

ري �ويل يف الوضع" ألجل ىل ز�دة "من غإال  خترج عن التعريف و ستعارة فاللذي لالا

موضوعة لكن �لتأويل ورد  ستعارة وإن كانتستعارة عن تعريف احلقيقة ألن االخروج اال

ستعمال يف تعريف ا�از ريف احلقيقة وا�از من تقييد االما ذكره السكاكي يف تع

�ن التقييد �صطالح لك القيد وعدم تقييده يف تعريف احلقيقة بذ�صطالح التخاطب 

�صطالح به  أي حاصله أن ذلك القيد بد منه يف تعريف احلقيقة به التخاطب ال
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يذكر يف تعريف ا�از لكان غري جامع  مل ليه يف التعريفني معا ألنه لوإحمتاج  التخاطب

فإنه يصدق  ذا استعمله أهل الشرع يف الدعاءإ رج عن تعريفه حنو لفظ الصالةألنه خي

فيما وضعت له �عتبار وضع اللغويني واصطالحهم مع أنه جماز  ةعليه أنه كلمة مستعمل

حد ا�از إذ يصدق عليه أنه كلمة مستعملة يف غري ما  وعند ذكر ذلك القيد يدخل يف

وضعت له �صطالع التخاطب وإن كانت مستعملة فيما وضعت له �عتبار اصطالح 

ع ألنه يف تعريف احلقيقة لكان غري مان يزدمل  ر الصطالح التخاطب وألنه لوآخر مغائ

إذا استعمله أهل الشرع يف الدعاء فإنه يصدق عليه  يدخل يف تعريفها حنو لفظ الصالة

أنه كلمة مستعملة يف معىن وضعت له �عتبار وضع اللغويني مع أنه جماز وعند ذكر 

أنه مل يكن  ذلك القيد خيرج من حد احلقيقة ألنه وإن كان مستعمال فيما وضع له إال

و اصطالح أهل لذي وضع له اللفظ يف اصطالح التخاطب وهمستعمال يف املعىن ا

ستعارة أعم من مطلق اال إىل أي ستعارةىل االإا�از اللغوي السكاكي  وقسمالشرع 

اسم  ستعارة �ن تذكراالالسكاكي  وعرف ستعارةغري اال أيوغريها التصرحيية واملكنية 

اسم الطرف  أي اآلخر �335سم الطرف املذكور أي أحد طريف التشبيه وتريد به

سم الطرف املذكور الطرف وحاصله أن تذكر اسم أحد طريف التشبيه وتريد � 336املرتوك

  دخول املشبه يف جنس املشبه به تذكرحال من ضمري  مدعيالذي ترك امسه اآلخر ا

�لطرف املذكور امسه طرفا آخر مرتوكا امسه  أيوأنت تريد به  كما تقول يف الدار أسد

ستعارة اال أي وقسمهان الرجل الشجاع من جنس األسد �الرجل الشجاع مدعيا  أي

املكنية ستعارة االستعارة التصرحيية و ىل االإ أي ىل املصرح �ا واملكين عنهاإالسكاكي 

السكاكي  املذكور هو املشبه به وجعلالطرف  أن يكون �ملصرح �االسكاكى  وعىن

                                                 

  335 هو املشبه به.

  336 هو املشبه.
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السكاكي  وفسر ختييليةاستعارة حتقيقية وستعارة التصرحيية استعارة من اال أي منها

د متحققا حسا كلفظ األسن أنه يكون املشبه املرتوك م التحقيقية مبا مرستعارة اال

كلفظ الصراط املستقيم أو عقال   املنقول للرجل الشجاع يف قولك رأيت أسدا يف الدار

 )5(الفاحتة: قيمهد� الصراط املستإ  األحكام الشرعية يف قوله تعاىلين القيم مبعىنداملنقول لل

هي  ستعارة التحقيقية اليتمثيلية من االستعارة التاال عد أي التمثيل منهاوعد السكاكي 

التمثيل كما  أي �نهستعارة التحقيقية عد التمثيل من اال وردقسم من أقسام ا�از املفرد 

وتؤخر  أراك تقدم رجال ىل حالة أخرى حنوإل اللفظ املركب من حالة تركيبية علم أن ينق

مستلزم لبيان حالة املرتدد بني فعل األمر وتركه فعلم منه أنه من ا�از املركب  أخرى

عارة ستعارة التحقيقية فالرتكيب الزم لالستلذي هو الزم لالا فرادللرتكيب املنايف لإل

فاة ستعارة التحقيقية مع أ�ا من ا�از وبني الرتكيب واإلفراد مناالتمثيلية واإلفراد الزم لال

 فأيضا بني التمثيلية والتحقيقية منافاة ألن التنايف بني اللوازم يدل على تنايف امللزومات فال

حتقق ملعناه  التخييلية مبا الستعارة السكاكي اال وفسريصح عد التمثيل من التحقيقية 

 بل هويف نفس األمر  حتققهال عقال لعدم  واس الظاهرة ولعدم إدراكه �حٰدى احل حسا

خالصة عن  أي حمضة�عمال الوهم إ�ها  337اخرتعتها املتخيلة صورة ومهية معناه أي

 فإنه املنية أنشبت أظفارها أي كلفظة األظفار يف قول اهلذيلالتحقيق احلسي والعقلي 

يف أخذ النفوس وإهالكها �لقهر  أي غتيالملا شبه املنية �لسبع يف االاهلذيل  أي

يف تصويرها  تقدير األ�طيلأنه فرض املستحيالت و الذي من ش أخذ الوهموالغلبة 

اخرتاع لوازم السبع  أي واخرتاع لوازمه هلا يف تصور املنية بصورة السبع أي بصورته

على  أي مث أطلق عليهاحملققة  صورة مثل األظفار للمنية أي هلاالوهم  فاخرتعللمنية 

                                                 
إن لإلنسان قوة تركب املتفرقات وتفرق املركبات إذا استعملها العقل تسمى مفكرة وإذا استعملها الوهم  373

   تسمى متخيلة.
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 فيكون استعارة للصورة احلسية املوضوعة لفظ األظفار بعد رعاية التشبيه التصوير الومهي

ألن اللفظ نقل من معناه األصلي ملعىن متخيل ال ثبوت له ىف نفس  ختييلية تصرحيية

مبا ذكر تكلف ملا فيه من كثرة ستعارة التخييلية يف تفسري اال أي وفيه تعسف األمر

ة اللفظ عتبارات وهي تقدير الصورة اخليالية مث تشبيهها �لصورة احملققة مث استعار اال

خيالف تفسري السكاكي للتخييلية مبا  أي وخيالف تفسري غريه هلا هلااملوضوع للمحققة 

 شيءللذي هو الزم للمشبه به ال شيءجبعل الذكر تفسري غري السكاكي للتخييلية 

أن يكون ذكره السكاكي يف التخييلية  ما ويقتضيلذي هو املشبه كاألظفار للمنية ا

 أي ختييلية للزوم مثل ما ذكره فيهعارة املصرحة استعارة ستترشيح اال أي الرتشيح

لوجود ما ذكره السكاكي يف التخييلية من إثبات التصوير الومهي يف الرتشيح ألن يف كل 

به به للمشبه فكما أثبت للمنية اليت من التخييلية والرتشيح إثبات بعض ما خيتص �ملش

من األظفار فحاصل املذكور أنه تلزم من  لذي هو املشبه بههي املشبه ما خيتص �لسبع ا

خالفة وكون الرتشيح ختييلية تفسريه للتخييلية مبا ذكر ثالثة أخالل التعسف وامل

ستعارة املكنية أن يكون �ال أي �ملكين عنهاالسكاكي  وعىنجتناب منه خري فاال

ء على أن �ملشبه املشبه به بنا أيويراد به  هو املشبهمن طريف التشبيه  املذكورالطرف 

للمنية  أي السبع �دعاء السبعية هلاهو  املراد �ملنية يف مثل أنشبت املنية أظفارها

ادعاء ثبوت  أي ليهاإبقرينة إضافة األظفار آخر غري السبع  شيئاوإنكار أن تكون املنية 

السبع للمنية من خواص  ليت هيتحقق بقرينة وهي إضافة األظفار االسبعية للمنية م

اكي أن يقال ��ا شبهت ستعارة املكنية يف املثال املذكور على مذهب السكوتقرير اال

ليت هي املوت ا�رد عن ادعاء السبعية �لسبع احلقيقي وادعيت أن املنية فرد من املنية ا

غري متعارف وهو  اوفرد امتعارف افردأفراد السبع وأ�ا غري مغايرة له وأن للسبع فردين 

فرد الغري املتعارف لك الاستعري اسم املشبه وهو املنية لذلذي ادعيت له السبعية و املوت ا
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ليت قد أطلق اسم املشبه وهو املنية الك أنه له السبعية فصح بذلذي ادعيت أعين املوت ا

ما  وردلذي هو السبع وهو الطرف اآلخر املرتوك حد الطرفني وأريد به املشبه به اهي أ

ستعارة يف اال أي �ن لفظ املشبه فيهاستعارة املكين عنها ذكره السكاكي من تفسري اال

للقطع �ن املراد �ملنية هو  مستعمل فيما وضع له حتقيقاكلفظ املنية مثال   �338لكناية

فيما  ةستعارة مبستعملاال يستل أي لكستعارة ليست كذواالاملوت فقط ال غري 

رها �ن يذكر أحد وفس السكاكي ألنه جعلها من ا�از اللغويحتقيقا عند  له توضع

أنه لو أريد �ملنية  كان ههنا مظنة سؤال وهو وملا يراد به الطرف اآلخرطريف التشبيه و 

وإضافة ىل جوابه بقوله إليها؟ فأشار إاملوت فما معىن إضافة األظفار  أيمعناه احلقيقي 

ألنه ال منافاة بني  دليل على تشبيه املنية �لسبع أي قرينة التشبيهىل املنية إ حنو األظفار

ستعارة يف اال ضافة األظفار هلا ألن إضافة حنو األظفارإرادة نفس املوت بلفظ املنية وإ

املضمر يف النفس أل�ا تدل على  أياملكنية إمنا كانت أل�ا قرينة على التشبيه النفسي 

أن املوت أحلق يف النفس �لسبع فاستحق أن يضاف هلا ما يضاف إليه من لوازمه 

 ردالسكاكي  واختار فإضافة األظفار إىل املنية مناسبة لتدل على التشبيه املضمر

املكين عنها جبعل قرينتها مكنيا عنها والتبعية ستعارة اال ىلإ 339التبعيةستعارة اال

ستعارة املكين التبعية قرينة االستعارة مكنيا عنها وجعل التبعية ا جبعل قرينة أي قرينتها

ستعارة حيث جعل املنية ا يف املنية وأظفارهاقول السكاكي  أي على حنو قولهعنها بناء 

ستعارة �لكناية ففي قولنا نطقت احلال بكذا ة االليها قرينإ�لكناية وإضافة األظفار 

أرادوا �حلال و  ىل احلالإ لت بقرينة إسناد النطقدعن  استعارة تبعية نطقتجعل القوم 

                                                 

  338 قد تسمى املكين عنها �الستعارة �لكناية.
التشبيه يف احلروف واألفعال وما يشتق منها فيها كاسم الفاعل واسم املفعول واسم املكان هي ما يكون  393

   والزمان واآللة.
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قرينة  ىل احلالإ اية عن املتكلم ونسبة النطقاستعارة �لكن جعل احلالمعناه احلقيقي مث 

استعارة  القوم جعلوا بشر )21(آل عمران: وكذا يف قوله تعاىل فبشرهم بعذاب أليم ستعارةاال

تبعية لإلنذار بواسطة التشبيه التهكمي والعذاب قرينتها والسكاكى جيعل العذاب استعارة 

 فحاصله أنه يشبه احلال قرينتها التشبيه التهكمي وجيعل بشر�لكناية عن اإلنعام بواسطة 

ف وأن لفظ احلال وغري متعار  ا�ملتكلم ويدعى أنه عينه وأن للمتكلم فردين متعارف

لسكاكي من رد ما اختاره اورد للمتكلم  للفظ املتكلم فاستعري لفظ احلالمرادف 

التبعية ستعارة اال �نه إن قدرستعارة �لكناية وجعلها داخلة فيها ىل االإستعارة التبعية اال

إن فرض أن التبعية  أي ختييلية التبعية استعارة مل تكن�ن يراد �ا معناها احلقيقي  حقيقة

ليت هي التبعية عند القوم يف نطقت ان جعل ى معناه احلقيقي �القائل �ا القوم �قية عل

مرادا به معناه احلقيقي وهو النطق وجعل احلال استعارة �لكناية  نطقت احلال بكذا

التبعية على فرض كو�ا  أيعند السكاكي  أي جماز عندهالتخييلية  أي أل�ا 340للمتكلم

ستعارة اال فلم تكنحقيقة مل تكن جمازا فضال عن كو�ا استعارة فضال عن كو�ا ختييلية 

وإذا مل تستلزم املكين عنها التخييلية  مستلرمة للتخييليةعلى هذا التقدير  املكين عنها

 الكين عنها بدون التخييلية كما يف نطقت احلال بكذا حيث جعل احلصح وجود امل

 أي لكذ لكنومستعمال يف معناه احلقيقي  تعارة �لكناية عن املتكلم وجعل النطقاس

جعل التبعية  أيفبطل هذا التقدير  تفاق�طل �العدم استلزام املكين عنها للتخييلية 

ليت جعلها السكاكي قرينة إن مل يقدر التبعية ا أي وإالمستعملة يف معناها احلقيقي 

فلم يكن ما ذهب  341حقيقة بل قدرها جمازا فتكون التبعية استعارةستعارة �لكناية اال

                                                 

مل يبق احتمال  خيفى قبح هذا الرتديد ألنه ملا قال "وجعل التبعية قرينتها على حنو قوله يف املنية وأظفارها" ال 403 

  تقديرها حقيقة.

  341 ضرورة أنه جماز عالقته املشا�ة.
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يم من تقس مغنيا عما ذكره غريهىل املكين عنها إمن رد قرينة التبعية  ليه السكاكيإ

 شيءقول �لتبعية فقد فر من ىل الإعية وغريها ألنه اضطر آخر األمر ىل التبإستعارة اال

  ريه.ىل إثبا�ا كما أثبتها غإحاول إسقاط التبعية مث آل األمر ليه ألن السكاكي إوعاد 
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 ستعارةفصل يف شرائط حسن اال

م رائحته شي برعاية جهات حسن التشبيه وأن ال التحقيقية والتمثيل من حسن كل

كما  إلغازا يصري بنفسه لئال الشبه بني الطرفني جليا أن يكون يوصى لفظا ولذالك

وأريد الناس  جتد فيها راحلة رأيت إبال مائة القيل رأيت أسدا وأريد إنسان أخبر و لو 

 حىت احتدا الشبه بني الطرفني ذا قويإأنه  ويتصل به حمال ظهر أن التشبيه أعمو�ذا 

عنها   واملكين ستعارةوتعينت اال كالعلم والنور والشبهة والظلمة مل حيسن التشبيه

  ... حسنها حبسب حسن املكين عنهاوالتخييلية  كالتحقيقية

  

برعاية جهات ستعارة التمثيلية اال أي التحقيقية والتمثيلستعارة اال من حسن كل

مبالحظة األسباب احملصلة حلسن التشبيه ألن بناءمها على التشبيه  أي حسن التشبيه

وإال فات ستعارة إذا روعيت تلك اجلهات حصل حسن االفيتبعانه يف احلسن والقبح ف

هو كون وجه  راعتهامبحيسن التشبيه  اليتد �جلهات صلها مث املراأحسنها لفوات حسن 

لك كالشجاعة مثال يف زيد واألسد فإذا متحققا فيهما وذ أيللطرفني  342الشبه شامال

وجد وجه الشبه يف أحدمها دون اآلخر فات حسن التشبيه كاستعارة اسم األسد للجبان 

لذي أيضا كون التشبيه موفيا �لغرض ابعد تقرير تشبيهه به و  343من غري قصد التهكم

ه وغريمها من أغراض التشبيه املبحوث عنها نقصد إفادته به كبيان إمكان املشبه أو تزيي

يشم كل من التحقيقية والتمثيل رائحة  �ن ال أي 344م رائحته لفظاشي وأن ال يف �به

ة عدم مشها لرائحة التشبيه ستعار حسن االللفظ يعين وإمنا اشرتط يف التشبيه من جهة ا

                                                 

  342سواء كان الشمول حسا أو ادعاء. 

  343 أي فات حسن االستعارة لفوات مقصدها وهو التهكم.  

  344 عطفه على رعاية وهذا شرط �ن حلسن االستعارة.
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ستعارة وعاد الكالم تشبيها ملا يف التشبيه من لك يبطل كمال الغرض من االألن ذ

هار ستعارة إظملشبه يف وجه الشبه والغرض من االالداللة على أن املشبه به أقوى من ا

 لكولذ ملشبه بهلك اإلظهار �دعاء دخول املشبه يف جنس ااملبالغة يف التشبيه وحيصل ذ

أن  يوصىتشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ  ستعارة أن الألن شرط حسن اال أي

ملالحية أو كما يف تشبيه الثر� بعنقود ا  345بنفسه الشبه بني الطرفني جلياوجه  يكون

تشبيه الرجل �ألسد يف اجلرأة فإن وصف اجلرأة ظاهر يف  بواسطة عرف عام كما يف

األسد عرفا أو بواسطة اصطالح خاص كما يف تشبيه �ئب الفاعل �لفاعل يف حكم 

 أي 346إلغازاستعارة اال تصري لئالالرفع فإن الرفع يف الفاعل ظاهر يف اصطالح النحاة 

ا الجتمع خفاء على خفاء ظاهرا بل كان خفي شبهذا مل يكن وجه الإسبب اإللغاز ألنه 

كما لو قيل  وأخفاه مراده ذا عميإألغز ىف كالمه ا واإللغاز مصدر ستعارة لغز فتكون اال

مننت رائحة الفم فوجه  أي إنسان أخبر�ألسد  رأيت أسدا وأريد ستعارة التحقيقيةيف اال

الفم خفي �ن الينتقل من  نتالبخر بني األسد واإلنسان املن أيالشبه بني الطرفني خفي 

ىل اإلنسان املوصوف بالزم األسد إن املوصوف مبا ذكر بل ينتقل منه ىل اإلنساإاألسد 

جتد فيها  رأيت إبال مائة ال ستعارة التمثيليةكما لو قيل يف االووهو الشجاعة 

 الناسجتد فيها راحلة  ة �لقدر الكثري املوصوف �نك ال�إلبل املوصوفوأريد  347راحلة

ه الشبه املذكور خفي شك أن وج ال من حيث عزة وجود الكامل مع كثرة أفراد جنسه و

                                                 

  345 أي جالء وجه الشبه ملحوظ.

  346 على حذف مضاف أو مبعىن اسم املفعول.

 رأيتراحلة واألوىل يف التمثيل أن يقال  فيها جتد ال مائة الناس كإبلالصلوة والسالم قوله عليه ىل إهذا يشري  473 

جتد فيها راحلة فإن هذه صورة التجوز مع اخلفاء إذ املفهوم أن  طب إبال مائة اليوم اجلمعة يف املسجد واإلمام خي

الناس املرئيني يف املسجد كاإلبل واملتبادر أ�م كاإلبل يف كثرة األكل وقلة الفهم وكرب األعضاء وطوهلا مثال إذ هذا 

 هو املتبادر. 
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ىل الناس من اإلبل من هذه احليثية وإمنا كانت هذه استعارة متثيلية ألن وجه إينتقل  إذ ال

متعددة ألنه اعترب وجود كثرة من جنس وكون تلك الكثرة يعز فيها الشبه منتزع من أمور 

تنبغي  ال هو ما يكون فيه الوجه خفيامبا ذكر و  أي و�ذا من جنس الكامل وجود ما هو

على  348حمالستعارة من اال ظهر أن التشبيه أعممية تعإلغازا و تصري  ستعارة لئالفيه اال

ستعارة  يصدق التشبيه على اال ن العموم من حيث التحقق ال من حيث الصدق إذ الأ

 ستعارة الن االأمبا ذكر� من  أي ويتصل بهتصدق على التشبيه  ستعارة الن االأكما 

الشبه بني وجه  ذا قويإأنه ذا مل حتسن تعني التشبيه إذا كان وجه الشبه خفيا و إحتسن 

الطرفان أي صارا   حىت احتداستعمال للتشبيه بذلك الوجه وقوته تكون بكثرة اال الطرفني

كاملتحدين يف ذلك املعىن حبيث يفهم من أحدمها ما يفهم من اآلخر وليس املراد أن 

 كالعلم والنور والشبهة والظلمةالطرفني احتدا حقيقة لذلك حيمل الكالم على املبالغة 

هتداء والشبهة �لظلمة يف التحري حىت صار كل من قد كثر تشبيه العلم �لنور يف االف أي

�ما فصارا كاملتحدين يف ذلك املعىن  املشبهيف  املوجود 349ملشبهني يتبادر منه املعىنا

يصري كتشبيه  أحدمها �آلخر لئال أي مل حيسن التشبيهفيتخيل احتادمها ويف احلقيقة 

فتقول مستعريا لفظ النور  بنقل لفظ املشبه به للمشبه ستعارةوتعينت االبنفسه  شيءال

تقول مستعريا  شبهة قلبك يف وقعذا إو  تقول علم كالنور ال و نورحصل يف قليب للعلم 

ستعارة االو وقعت يف شبهة كالظلمةتقول  ال و لفظ الظلمة للشبهة وقعت يف ظلمة

ارة التحقيقية يف رعاية اجلهات ستعستعارة �لكناية كاالاال أي املكين عنها كالتحقيقية

                                                 

تى أوجه الشبه وليس كل حمل يت خفاء يف الحيث ذلك فيه التشبيه و يتأتى ستعارة فيه اال ىتتأتذ كل حمل إ 483 

املثالني  ازا كما يفغلإستعارة صري االتف ين يكون وجه الشبه غري جلأستعارة جلواز تى فيه االأفيه التشبيه تت

  .املنت املذكورين يف

  349 هو االهتداء يف األول والتحري يف الثاين.
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ألن  التخييلية حسنها حبسب حسن املكين عنهاستعارة االوليت حيسن �ا التشبيه ا

ف حسن التخييلية بتضاعف عند املصنف فتضاع 350ستعارة �لكنايةالتخييلية �بعة لال

ستعارة �لكناية كما السكاكي وجود التخييلية بدون اال ستعارة �لكناية وجوزحسن اال

 علمت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يقتضي أن يكون حسنها �بعا حلسنها نعم  الإعلم أن التخييلية يف بعض الصىورة �بعة للمكين عنها وهذا  503

   يقتضي أن يكون حسن املكين عنها موجبا ملزيد حسنها الذي هو يف نفسها �مل.
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  فصل

  شرتاك أو التشابها�از على سبيل االطلق عليه لفظ يف بيان معىن آخر ي

 حبذف لفظ أو ز�دة لفظ كقوله تعالی وقد يطلق ا�از علی کلمة تغري حکم إعرا�ا

 )11(الشورى: شيء ليس کمثله وقوله تعالی )82(يوسف: واسأل القرية )22(الفجر: وجاء ربك

  ... شيءوليس مثله  وأهل القرية أمر ربك أي

  

خر اآلعنی على امل يطلق علی املعنی الشائع كما مر يف حمله يطلقاعلم أن ا�از کما 

ا مهأحد نيضعبو �ن يقال إن لفظ جماز وضع  أو التشابه شرتاك اللفظيعلی سبيل اال

ليت تغري حکم لعالقة وقرينة والثاين للکلمة ا للکلمة املستعملة يف غري ما وضعت له

أو علی  شرتاكعلى سبيل اال حقيقة بناء علیليها إعرا�ا األصلي فيکون إطالق ا�از ع

سبيل التشابه �ن شبهت الکلمة املنتقلة عن إعرا�ا األصلي �لکلمة املنتقلة عن معناها 

وقد ىل معنی آخر للمجاز بقوله إنتقال عن األصل يف کل فأشار اال األصلي جبامع

الکلمة من نوع من أنواع تغري إعراب  يأ يطلق ا�از علی کلمة تغري حکم إعرا�ا

لذي تستحقه الکلمة وحل حمله النوع األصلي الی نوع آخر من أنواعه �ن زال إاإلعراب 

إن ذلك التغري حيصل بسبب حذف لفظ لو   يأ حبذف لفظ أو ز�دة لفظنوع آخر 

کان مع تلك الکلمة الستحقت به نوعا من اإلعراب فلما حذف حدث نوع آخر أو 

نت الکلمة استحقت قبله نوعا من اإلعراب فحدث بز�دته نوع بسبب ز�دة لفظ کا

أمر ربك للقطع �ستحالة ا�ئ علی هللا  يأ كقوله تعالی وجاء ربكآخر من اإلعراب 

لذي �لرجل وهو خمصوص �جلسم احلي ا لی آخرإنتقال من حيز ا�ئ عبارة عن االألن 

ذا مل إال عن اجلسمية املخصوصة فعالی فضله رجل ومطلق اجلوهرية مستحيلة علی هللا ت

وجه يصح فقدر املضاف هنا  حيمل هذا الکالم علی ظاهره الستحالته وجب محله علی 
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ن إمتناع العقلي فذلك املقدر هي االوهو األمر ليصح هذا الکالم الصادق والقرينة علی 

أمره ألن املراد �مره حکمه  يءعلی الرب يستحيل أيضا جم يءقلت کما يستحيل ا�

جلسم احلي قلت خمصوص � يءعنی من املعاين وقد علمت أن ا�احملکي عنه وهو م

ليکون کناية  اليه جماز إ يء أيضا إال أنه يصح إسناد ا�عليه حماال يءن کان ا�إاألمر و 

ن کان إو لينا أی بلغنا إعلی وجه الکثرة جاء أمر السلطان عن بلوغه للمخاطبني فيقال 

اجلائي يف احلقيقة حامله وهذا اإلسناد کثري حتی قيل إنه حقيقة عرفية خبالف إسناد 

ن يکون الکالم بتقدير املضاف فوجب أ اال جماز  يصح حقيقة و ليه تعالی فإنه الإ يءا�

األهل للقطع �ن املقصود من  أيبتقدير املضاف  واسأل القرية ألجل أن يصح الكالم

نية ا�تمعة وسؤاهلا سؤال أهل القرية ال سؤاهلا نفسها ألن القرية عبارة عن األب اآلية 

يها سؤال أهلها ممکنا لکن ليس مراده يف اآلية بل املراد ف نن کاإللعادة و  قاخر وإجابتها 

 ألن الشاهد الالقرية نفسها  ال سؤال مبا يصدق أو يكذبستشهاد �م فيجيبوا لال

إن الکاف هنا زائدة ألن املقصود من  أي شيء وقوله تعالی ليس کمثلهيکون مجادا 

ىل املذکور إمثل مثله تعالی فأشار  شيءفي کون مثل هللا تعالی ال ن شيءاآلية نفي کون 

يف الثالثة  شيءوليس مثله يف الثانية  وأهل القريةيف اآلية األولی  أمر ربك يبقوله أ

لی النوع الثاين إ فيهما هو اجلر وقد تغري فالنوع األصلي من أنواع اإلعراب لربك والقرية

ف يف اآليتني الکرميتني من أنواع اإلعراب وهو الرفع والنصب بسبب حذف املضا

 شيءنه خرب ليس و يف "مثله" هو النصب أل النوع األصلي من أنواع اإلعراب يواحلکم أ

  لی اجلر بسبب ز�دة الکاف.إامسها وقد تغري 

 

  

  

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

331

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  فصل

 جهة من ا�از ختالف أ�ا فظهر معه إرادته جواز مع معناه الزم به أريد الكناية لفظ

 ورد امللزوم من وفيه الالزم من فيها نتقالاال �ن وفرق الزمه إرادة مع املعىن إرادة

 امللزوم وهي من نتقالاال يكون وحينئذ منه ينتقل مل ملزوما يكن مل ما الالزم �ن

 كقوله واحد معىن هي ما فمنها نسبة ال و صفة غري �ا املطلوب األوىل أقسام ثالثة

 حي اإلنسان عن كناية معان كقولنا جمموع هي ما ومنها األضغان جمامع والطاعنني

 �ا املطلوب عنه الثانية �ملكين ختصاصاال وشرطهما األظفار عريض القامة مستوي

 القامة طويل عن كناية كقوهلم واضحة فقريبة بواسطة نتقالاال يكن مل فإن صفة

 الصفة لتضمن ما تصريح الثانية ويف ساذجة واألوىل النجاد وطويل جناده طويل

 فبعيدة بواسطة كان وإن القفا عريض األبله عن كقوهلم كناية خفية أو الضمري

كثرة الرماد إىل كثرة إحراق  من ينتقل فإنه املضياف عن الرماد كناية كثري كقوهلم

  الطبائخ ... احلطب حتت القدور ومنها إىل كثرة

 

التصريح  تركتذا إ كنوت بكذا عن كذا وأ بكذا عن كذا تكنياللغة مصدر   يف الكناية

 أي ريد بهألفظ صطالح اال يفو  شيءبلغة ترك التصريح  فالكناية مبدخول عن أيبه 

احلاصل أن  أي رادته معهإمع جواز اللفظ  لكذالزم معىن  أي اهعنالزم ماللفظ بذلك 

به الزم  مل يرد منه ذلك املعىن احلقيقي بل أريد الكناية لفظ له معىن حقيقي أطلق و

 قولنا فالن طويل النجاد يفمع الزمه كما  ياحلقيقرادة معناه إمع جواز  معناه احلقيقي

محائل السيف فطول النجاد يستلزم طول القامة وهو الزم  ياحلقيقالنجاد معناه  نفإ

فاملراد �ذا املثال أنه طويل القامة فقد استعمل  فالن طويل النجادطول النجاد فإذا قيل 

 فظهر أ�امحائل السيف  ليطو وهو  يصلاألرادة معناه إالزم معناه مع جواز  يفاللفظ 
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الزم املعىن  أي رادة الزمهإمع ي صلاأل املعىنرادة إمن جهة  ختالف ا�ازالكناية  أي

ن �بني الكناية وا�از  قر وفي صلاألاملعىن  الجيوز أن يرادا�از  يفألنه  األصلي

طول  إىلنتقال من طول النجاد كاالامللزوم   إىل من الالزمالكناية  يف أي نتقال فيهاالا

نتقال اال ن�وطول القامة لالقامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد وطول النجاد الزم 

الشجاع فالشجاعة الزمة  إىلسد األنتقال من كاالالالزم   إىل من امللزوما�از  يف أي فيه

 �نامللزوم  إىلالكناية من الالزم  يفنتقال االفرق مبنع لاهذا  دور سد ملزوم هلا األلألسد و 

مل ينتقل مل يكن ملزوما بنفسه  الالزم على الزميته و يبقن � الالزم ما مل يكن ملزوما

 داللة ذ الإفالينتقل منه للملزوم  معأامللزوم جلواز كون الالزم  إىلمن الالزم  أي منه

ن نسالإلفإنه الزم  كاحليوان �لنسبة لإلنسان ليهإحىت ينتقل منه  صخاألعلى  معلأل

نسان يلزم اإله كما يلزم نألنسان اإل إىلن ينتقل من احليوان ة أالبتليس  و معألزوما 

من ينتقل ا منإو  نساناإلاحليوان عن خيلو قد  نسان عن احليوان واإلخيلو  يضا فالألفرس ا

 ماإن يكون مساو� �ليه إذا كان ذلك الالزم ملزوما لذلك املنتقل إامللزوم  إىلالالزم 

ام مو بواسطة انضأنسان لإله الزم نأمنه ه يتبادر نفإنسان اإل إىلبنفسه كالناطق �لنسبة 

نسان املالزم اإل نإف نسا� يالزم املنارإكالصرف كقولنا كناية عن املؤذن رأيت ليه  إ قرينة

الزم ملزوما لا ذ كانإحني  أي وحينئذالزم للمؤذن  منه أن املنار للمنار فيما يتبادر

ا�از  بني يتحقق الفرق املذكور ا�از فال يفالالزم كما  إىل االنتقال من امللزوميكون 

 نتقال من الالزم إىلما من امللزوم إىل الالزم ألن االكل منه  نتقال يفوالكناية ألن اال

حيصل إال إذا كان الالزم املنتقل منه ملزوما فينتقل منه حيث إنه ملزوم ال من امللزوم ال

 ستقراء وتتبع موارد الكنا�تحبكم اال قسامأعلى ثالثة الكناية  أي يوه الزمحيث إنه 

موصوفها قسم وهو  نالظاهر تذكريها أل نأوىل مع األ عينأالكلمة  تثنأ وىلاألالقسم 
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فمن  أي فمنها 351نسبة ال املطلوب �ا غري صفة ومذكر �عتبار تعبريها عن الكناية 

هنا  املعىن حدةبو مدلول لفظ الكناية معىن واحد واملراد  أي 352معىن واحد يما ه وىلاأل

كان مجعا فليس املراد بوحدته ما قابل التثنية  نإجناس خمتلفة و أيكون من  ن الأ

بكل أبيض خمذم بضم امليم وكسر الذال وبينهما صطالحية كقوله الضاربني االواجلمعية 

طع قابيض أمدح الضاربني بكل سيف أ أينصب على املدح خاء ساكنة والضاربني 

ان غضاألالضاربني �لرمع جمامع  أيمدح الطاعنني أو  أي انضغاألوالطاعنني جمامع 

إن املضاف واملضاف  دحاان معىن و غضاألوجمامع ان كناية عن القلوب غضاألفمجامع 

 إليه دال على معىن واحد وهو مجع األضغان وهو خمتص �لقلب فيصح أن يكىن به عنه

معنوية خمتصة �لقلوب املعىن صفة لك مجعا وذن كان لفظه إو ملتئمة  جساماأليس إذ 

ذ الجتتمع إهذا املعىن خمتص �لقلوب  نأك ش ال و 353انغضاألمدلوهلا مجع  نأل

مدلوهلا ليس مبعىن  أي ما هو جمموع معانوىل األمن  أي ومنها 354غريها يفان غضاأل

ناسا أجو أجنسني  املعاينن تكون تلك �واحد أو هي لفظ يدل على جمموع معان 

كل واحد   نإف ظفارالقامة عريض األ يمستو  يحنسان كقولنا كناية عن اإلمتعددة 

يف نسان لوجوده �إلخمتص  ظفار غرياألالقامة وعريض  يمستو و  يح أيمن الثالثة 

                                                 
ن أما إن املعىن املطلوب بلفظ الكناية أاصل حلحسن واأوىل املطلوب �ا املوصوف لكان ولو قال املصنف األ 513

ن يكون نسبة صفة أما إالنحوية و  املعنوية كاجلود والكرم الو يكون صفة واملراد �ا الصفة أيكون موصوفا 

  .قسام والثالث مل يقسمهأربعة أ إىل ول إىل قسمني والثاينملوصوف واملصنف قسم القسم األ
وىل فراد األأحصر  ييقتض الومنها كذا ذ قوله فمنها كذا إكذا   ول كذا والثاينقسمان األ ين يقول وهأوىل األ 523

  .خر وليس كذلكأفراد أن هلا أهذين القسمني و  يف

 353 مجع ضغن وهو احلقد.
هذا من هو القلب وإطالق اللفظ على مصدوقه حقيقة فليس  إن قلت إن مصدوق قولنا جممع الضغن 543

إن كان مشتقا مل يرد منه الذات املوصوف �لصفة بل املراد منه خصوص الصفة وهي مجع الكناية قلت إن جمامع و 

 الضغن فيكون الشاعر أطلق الصفة اليت هي الزم وأراد حملها وهو املوصوف كناية. 
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ا�موع  نالفرس لك يفظفار األل وعريض نخال يفالقامة  مستوياحلمار و  يفي كاحل  غريه

ن يكون املعىن شرط هاتني الكنايتني أ أي عنه ختصاص �ملكينوشرطهما اال خاص به

 وأن يكون جمموع املعاين املكين �ا خمتصا �ملكين عنه عنه �ملكينبه خمتصا  املكينالواحد 

ى عند مليه يسإمنها ينتقل  يالذموع الصفات املختصة �ملوصوف جمعلم أن امث 

أن الصفة الواحدة اليت هلا اختصاص مبوصوف كما  صحاب العلوم العقلية خاصة مركبةأ

املطلوب �ا قسام الكناية أمن  الثانية وينتقل منها إليه تسمى خاصة بسيطة لعدم تركبها

وهي املعىن القائم  املعىن املطلوب بلفظ الكناية يكون صفة معنوية نالثانية أ أي صفة

 إىلنتقال من لفظ الكناية االمل يكن ن إفدة يعبضر�ن قريبة و  يوه �لغري كاجلود والكرم

لكون املعىن  منها بسهولةتقال ناالحيصل  واضحةوالقريبة قسمان  بواسطة فقريبةمطلوبه 

القرينة  وأدراك املنتقل عنه لكونه الزما بينا حبسب العرف إدراكه بعد إليه يسهل املنتقل إ

 ال و جناده وطويل النجاد 355طويل كقوهلم كناية عن طويل القامة ذاتهحبسب و أ

ذ إتكلف  طول القامة فهم منه اللزوم بال يفطول النجاد اشتهر استعماله عرفا  أنشك 

ال مقداره وليس بينه وبينه واسطة فلذا كانت تلك الكناية إان من النجاد سن�إليتعلق  ال

طويل جناده كناية  أي وىلواألطول القامة  يهكانت كناية عن الصفة و و واضحة قريبة 

املقصود وهو املكين عنه ألن الفاعل لطويل  عىنملن شائبة التصريح �مخالية  أي جةذسا

 ام تصريح النجاد طويل أي انيةالث ويفهو النجاد لينتقل منه إىل طول قامة فالن 

 فالن قيل نهفكـأ مشتقة لكو�ا املوصوف على العائد الضمري طويل أي الصفة نلتضم

مل يصرح  ملا و قامته طول هوالذي  بطوله تصرحيا بل كناية يكن مل لكذ قيل لو و طويل

 املعىن بتصريح ةمشوب كناية بطوله إلضافته للنجاد وأومي إليه بتحمل الضمري كانت

 يتوقف خفية أومل جتعل تصرحيا حقيقيا  و القامة طول وهو عنهاملكين  أي املقصود

                                                 

 355 برفع النجاد بكسر النون على أنه فاعل طويل والضمري املضاف إليه عائد على املوصوف.
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 عن كناية كقوهلم فكر عمالإو  مل� على مطلوبهإىل  الكناية لفظ من نتقالاال

 ال خفاء نوع البالهةالقفا إىل  عريض من نتقالففي اال 357القفا عريض 356األبله

 كان وإن امللزومية على اطلع حىت فكرته عملأ من يدركه مناإ بل حدأ كل يدركه

 فيها املقصود دراكإ منلبعد ز  فبعيدة بواسطة�ا  املطلوبإىل  الكناية لفظ من نتقالاال

 املضياف عن كناية الرماد كثري كقوهلم الوسائط تلك استحضارإىل  غالبا الحتياجها

 املضيافية عن كناية الرماد فكثرة الضيف حبق القياماليت هي  املضيافية كثري هو أي

 إحراق كثرةإىل   الرماد كثرة من ينتقل والشأناحلال  أي ألنه الوسائط كثرة بسبب

 كثرة من أي ومنها حراقاإل بكثرة الإ يكثر ال الرماد نأ ضرورة القدور حتت احلطب

 .يطبخ ما أي طبيخ مجع الطبائخ كثرةإىل   حراقاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 356 أي البليد وقيل هو الذي عنده خفة عقل.
القفا مؤخر الرأس وعرضه يستلزم عظم الرأس غالبا واملقصود هنا العظم املفرط أل�ا لدال على البالهة واحلماقة  573

  وأما عظمها من غري إفراط بل مع اعتدال فيدل على اهلمة والنباهة وكمال العقل.
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 �ا املطلوب املقصود الثالثةإىل  الضيفان ومنها كثرةإىل   ومنها األكلة كثرةإىل   ومنها

 هفإن احلشرج ابن على ضربت ةقب يف : والندى واملروءة السماحةإن كقوهلم   نسبة

 هيقول إن �ن التصريح فرتك الصفات �ذه احلشرج ابن اختصاص يثبت أن أراد

 بني ا�د قوهلم وحنوه عليه مضروبة ةقب يف جعلها �ن الكنايةإىل  حنوه أو �اخمتص 

 يقال مذكور كما غري يكون القسمني قد هذين يف واملوصوف برديه بني والكرم ثوبيه

 القسم اويده أم لسانه من املسلمون سلم من املسلم املسلمني يؤذي من عرض يف

 فال �ا حامصر  نسبة وتكون الصفة نفس �لكناية املطلوب ما يكون وهو األول

 الكناية السكاكي تقديرا قال أو لفظا حمالة ال مذكورا يكون �ا املوصوفأن  خيفى

 ولغريها التعريض للعرضية واملناسب وإشارة وإمياء ورمز وتلويح تعريضإىل  تتفاوت

واإلشارة مث  اإلمياء خفاء بال و خفاء الرمز مع قلت وإن الوسائط التلويح تكثر  إن

 مع إنسا� تريد وأنت فستعرف آذيتين كقولك جمازا يكون قد والتعريض قال

 ... بد فيهما من قرينة ال كناية وأرد�ما مجيعا كان   املخاطب دونه وإن

 

كلني لذلك كثرة اآلإىل   أيكل آمجع  كثرة األكلة  إىل من كثرة الطبائخ أيومنها 

من   أي ومنها كثر اآلكلون له ألن العادة أن املطبوخ إمنا يطبخ ليؤكل فإذا كثر املطبوخ

ا منإكلة ن كثرة األأالغالب  نبكسر الضاد مجع ضيف أل كثرة الضيفان  إىلكلة كثرة األ

 ومنها تكون من العيال ال إذ الغالب أن الكثرة املؤدية لكثرة الرماد ضيافتكون من األ

ف صنكناية وهو املضيافية فقد ذكر املبلفظ ال املقصوداملعىن  إىلثرة الضيفان من ك أي

كثرة وجود   نأبني الكناية واملقصود والفرق بني كثرة الضيفان واملضيافية  طئوسا أربع

 القيام حبق يذ هء إالضيفان وصف لألضياف واملضيافية وصف للمضيف بكسر اليا

فيقال ليس هناك انتقال  م احتادمهاا يتوهمبة اللزوم بينهما ر دالزمان ولشتالضيف ومها م
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ثبات صفة إ أي نسبة�لكناية  أي املطلوب �ا ن املعىنأقسام الكناية أمن  الثالثة

 يف 360والندى 359ةءواملرو  358ن السماحةإصفة عن موصوف  يملوصوف أو نف

يف جعل هذه الصفات الثالثة يف قبة مضروبة على  ضربت على ابن احلشرج 361ةقب

يقوم بنفسه يف مكان  ألنه إذا ثبت الوصف الذي ال كناية عن ثبو�ا لهابن احلشرج  

ن يثبت أراد أالشاعر  أي نهإفف بقوله صنشار إليه املأف فقد أثبت له يف احلقيقةالرجل 

فرتك التصريح ة والندى وء�لسماحة واملر  أي ابن احلشرج �ذه الصفات 362اختصاص

�لصفات املذكورة  أي خمتص �ا ابن احلشرج أيإنه الشاعر  ن يقول� �ختصاصه �ا

ليه إسنادها إوك تثبت مساحة ابن احلشرج الالم حنوضافة بتقدير إليه إضافتها إك  حنوهأو 

ترك التصريح �ختصاصه �ا  أي الكناية إىل غريهامسع ابن احلشرج و  يف ضمن الفعل حنو

على ابن  أي قبة مضروبة عليه يفتلك الصفات واقعة  أين جعلها �الكناية  إىلمال و 

 صفات ال يللقبة حيث جعلت فيها وهالصفات  نسبةح به صر املن ه أاحلشرج حاصل

ن يكون هو املضروب أ نيقبة فتع ذلك الغري أن يكون ها بل بغريها واليصلحفستقوم بن

فيكون املقصود من الكناية  وعدم مشاركة غريه له يف تلك القبة ته هلايعليه القبة لصالح

قوهلم مثل البيت املذكور  أي وحنوه عنه نسبة تلك الصفات وثبو�ا له فهذا هو املكين

وح حبيث يقال مدنه مل يصرح بثبوت ا�د والكرم للمأل هيدبني ثوبيه والكرم بني بر ا�د 

ذ إعن ثبو�ما له بكو�ا بني ثوبيه وبرديه  مها خمتصان به بل كين وأ ثبت ا�د والكرم له

ال إليس  موصوف و خيلو عن ن حصول ا�د والكرم بني الثوبني والربدين الأمن املعلوم 
                                                 

 358 السماحة هي بذل ما ال جيب بذله من املال عن طيب نفس سواء  كان املبذول قليال أو كثريا.

 359 املرو ءة يف العرف سعة اإلحسان �ألموال أو غريها كالعفو عن اجلناية.

 360 الندى بذل األموال الكثري ة الكتساب األمور اجلليلة العامة كثناء كل أحد.

 361 هي تكون فوق خيمة.

 362 إن املراد �الختصاص جمرد الثبوت واحلصول.
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هذين  واملوصوف يفالثبوت للموصوف بطريق الكناية  دالربدين فأفاو صاحب الثوبني 

 قد يكون غري مذكورنفا آمر  قد يكون مذكورا كما 364والثالث363يعين الثاين القسمني

سلم من سلم املسلمني امل يكما يقال يف عرض من يؤذتقديرا  ال لفظا و ال أي

 مثال للقسم الثالث وهو الكناية عن النسبة والنسبة املكين أي يدهنه و ااملسلمون من لس

وهو غري  يسالم عن املؤذصفة اإل ينه كناية عن نفإف ال ثبو�ا الصفة يعنها هنا نف

 وهو الثاين يف املنت ينري خمن هذين القسمني األ ولما القسم األأالكالم  مذكور يف

ما ول قسم األال أي وهواملنت  يف ةالثالثة املذكور قسام ول من األوليس املراد به القسم األ

شارة إىل قسم إهذا  تكون النسبة مصرحا �اب �لكناية نفس الصفة و يكون املطلو 

رادة �ا �لنسبة امل أي املوصوف �ا نأخيفى  فال قسم الثاينالمجلة  إىلال  للقسم الثاين

وقوهلم  خلإن السماحة إبيت  كما يف  و تقديراأحمالة لفظا  يكون مذكورا النفس الصفة 

 زمر تعريض وتلويح و  إىلع تتنو  أي الكناية تتفاوت يقال السكاك خلإا�د بني ثوبيه 

هذا  واملناسبمخسة  ربعة الع أنوا ذ فاألئواحد وحين شيءشارة الرمز واإل شارةإو  ءمياإو 

بني كل  أن ر إىلقسام بعضها من بعض وأشاقصد به متييز تلك األ يمن كالم السكاك

الكناية إذا كانت عرضية  ن أناية عرضية يعينلكون الك أي ضيةعر للامسه مناسبة قسم و 

 يمن هو غري املؤذؤ امللت صفة ملوصوف غري مذكور كما إذا ق ثباتإجل مسوقة أل

ن يطلق أ كان املناسب مطلقا من غري قصد لفرد متعني يميان عن املؤذاإل يردت نفأو 

 أي لغريهااملناسب وعلى املقصود  جانب يدل إىلنه مييل الكالم عليها اسم التعريض أل

طلق ي أط بني الالزم الذي استعمل لفظه وامللزوم الذئالوسا تإن كثر لغري العرضية 

فيها  يواملضيافية املستعملة هفإن بني كثرة الرماد كثري الرماد   اللفظ عليه كناية كما يف

                                                 

 363 هو املطلوب به صفة.

 364 هو املطلوب به نسبة صفة ملوصوف.
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 نأل التلويحضياف كلة وكثرة األوكثرة األ خئحراق وكثرة الطباكثرة اإل  يط وهئوسا

دراك غالبا ط بعيدة اإلئكثرة الوسا  أيشارة إىل غريك من بعد و اإلصل هاأل التلويح يف

اللزوم بني  يف ءمع خفاالزم وامللزوم لط بني ائالوسا 365إن قلتاملناسب لغري العرضية و

منا إ الرمزعريض الوسادة و  366ءافعريض القكللفظ   يصلاملعىن املستعمل فيه واملعىن األ

 نأجب إىل قريب منك والغالب حلااو أرة �لشفة شاإصل األ ه يفنيت هذه رمزا ألمس

ط بني ئن قلت الوساإاملناسب لغري العرضية و خفاءشارة �ما تكون عند قصد اإلاإل

 ءميااإلللفظ  يصلللزوم بني املعىن املستعمل فيه واملعىن األا يف خفاء بالالزم وامللزوم لا

مياء كما يف قولك ظاهرة ومثلها اإل يشارة حسية وهكون اإللما �تسميتها و  شارةواإل

خفاء  الزم وامللزوم قليلة باللط بني ائفالوسا ل زيد مث مل يتحول آلقى رحله يفد أا� إن

ذ إجمازي  ىنمعهذا ل ل زيد مع عدم التحو  آلقاء ا�د رحله يفإ نإقول تن اللزوم � يف

 لك كون حملذمن حتول لزم  ل زيد بال آل ا�د ملقيا رحله يفجعرحل للمجد وملا  ال

بد  ا�د هو الصفة ال نأسطة لك بوال زيد لعدم وجدان غريهم معهم وذآا�د وموصوفه 

بنفسها فكانت الكناية ظاهرة والواسطة واحدة بينة هذه الواسطة وموصوف و  له من حمل

 إىلالتعريض  منتقال من الكناية يف يسكاكلا مث قالط مع الظهور ئت الوسافقد قل

عىن املة رادإالقرينة على عدم صحة  قومن ت� والتعريض قد يكون جمازاه فيحتقيق ا�از 

ريد ت أي دونه 367نسا� مع املخاطبإ نت تريدأو  عرفستف ذيتينكقولك آاحلقيقي 

 �ء اخلطاب يف ا صارت�وهذا التعريض جماز أل نسان هو مصاحب ملخاطب�ديد إ

                                                 

 365 املراد بقلة الوسائط أن ال تكون كثرية وهذا صادق �نعدامها رأسا وبو جو دها مع القلة.
نه ابله إ ء أينه يكىن عن البله بعرض القفاء فيقال فالن عريض القفاصال ألأط ئت فيه الوسادممثال ملا ع 663

ن عرض الوسادة ال واسطة واحدة ألإادة عن البله وليس بينهما نه يكىن بعرض الوسذلك ألو  وليس بينهما عرف

  ء يستلزم البله.لزم عرض القفاء وعرض القفاستي

 367 صفة إلنسان أي إنسا� حاضرا مع املخاطب فهو مصاحب له ىف احلضور والسماع ال يف اإلرادة.
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هو نسان الذي ريد �ا ذلك اإلأا منإصلها الذي هو املخاطب بل أغري مراد �ا  ذيتينآ

مصاحبه ردت املخاطب و أ أي ا مجيعامرد�أن إو  مبعونة أن التهديد له املخاطب غري

صلي وغريه ردت �للفظ معناه األأك نالكالم التعريضي كناية أل كانبتاء اخلطاب بقرينة 

إذا كان  أي فيهما من القرينة بد ال وي صلرادة املعىن األ إكما علم ينايف وا�ازمعا 

بد يف الصورتني السابقتني ومها صورة ا�از وصورة  فال التعريض يكون جمازا ويكون كناية

مها من األخرى حيث احتد لفظهما وإمنا اختلفا يف اإلرادة فإذا الكناية من قرينة متيز إحدٰ 

القرينة الدالة على أن املهدد هو غري املخاطب فقط كان اللفظ جمازا وإذا وجدت 

مل  وجدت القرينة الدالة على أ�ما هددا معا كان اللفظ كناية وهذا بصدد القول ��ا لو

 تكن قرينة ملا أمكن فهم املراد.
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 فصل

 فيهما نتقالاال ألن والتصريح احلقيقة من أبلغ والكناية ا�از أن على اءالبلغ أطبق

أل�ا التشبيه  من أبلغ االستعارة وأن ببينة شيءال كدعوى فهو الالزمإىل  امللزوم من

  ...ا�از نوع من

  

 مرطبق القوم على األأتفاق مأخوذ من قوهلم مجاع واالطباق اإلاملراد �إل أطبق البلغاء

ن أمجاع وميكن الذين يظهر منهم اإل م�البالغة أل هل فنأراد �لبلغاء ملوا مجعوا عليهإذا أ

ويكون  ر�ب السليقةأوغريهم من صطالحات بلغاء مجيع البلغاء العاملون �اليراد �ل

احلقيقة وا�از والتشبيه  أيإمجاع أهل السليقة حبسب املعىن حيث يعتربون هذه املعاين 

حقيقة ولفظ جماز ولفظ كناية  بلفظ أيصطالحات موارد الكالم وإن مل يعلموا اال يف

بلغ من أمن تبعهم كالم بلغاء العرب و   ني يفعالواق ا�از والكناية نأعلى  ولفظ استعارة

ف طعا�از والتصريح  إىليعود  قةيحلقمن انشر مرتب فقوله لف و  احلقيقة والتصريح

من أبلغ بلغ من احلقيقة والكناية أا�از وحينئذ فاملعىن  ةالكناي إىلعليه وهو راجع 

يفهم املعىن فال الالزم إىلمن امللزوم ا�از والكناية  يف أيقال فيهما تناال ألنصريح تال

 ه النألا�از فظاهر  الالزم أما يف إىلال من امللزوم نتقاملراد من نفس الفظ بل بواسطة اال

بل بواسطة  احلمام أسدا يفرأيت قولك  لفظ األسد يف شجاع من نفسلجل ايفهم الر 

 ن الالزم فيها ماالكناية فأل ا يفمع وأا شجلالزمه وهو ا إىلنتقال من احليوان املفرتس اال

ذا كان إ أي ةبينب شيءفهو كدعوى الامللزوم  إىلينتقل منه  ا فصح أنملزوم دام

عى املد شيءكالليه من امللزوم  إنتقل املالالزم الالزم فذلك  إىلا من امللزوم منتقال فيهاال

منهما دعوى جمردة عن الدليل  كال  نإخبالف احلقيقة والتصريح ف دليللل ثبوته املصاحب

سدا أرأيت ذا قلت إو  ه كثري الرمادألن ك قلت فالن كرميكأن  ذا قلت فالن كثري الرمادإف

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari
https://ataunnabi.blogspot.com/


 

 

342

 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

 نأعلى  طبقوا أيضاأوه كاألسد ألن احلمام رأيت شجاعا يفك قلت فكأن احلمام يف

والتشبيه نوع من  نوع من ا�ازستعارة اال أي األ� 368بلغ من التشبيهأارة عستاال

 نأبلغ يلزم ضرورة أن ما كان من جنس األل�بلغ من احلقيقة و أن ا�از أ احلقيقة وقد علم

 ن دخل يفإ�لذكر و  ف هذافرد املصنأا منإبلغ و يكون أبلغ مما يكون من جنس غري األ

ستعارة ملا فيها من أن االشببلغ من احلقيقة اهتماما أن ا�از أطبق البلغاء على أقوله 

  التشبيه. يمطلقة وه ارة حقيقة خمصوصة العستل لالن املقاببالغة وألاملدعاء و اال

  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
أكثر بد من كون ا�از والكناية  كذا فالمر  ذا كان األإبلغ من احلقيقة والكناية من التصريح أن ا�از أتدبر  683

ن كان مقتضى احلقيقة فهو إبلغ على حسب املوقع أاحلق أن كال منها فوجودا من احلقيقة والكناية وليس كذا 

  ارة.عستبلغ من االأن كان مقتضى التصريح فهو إبلغ من ا�از و أ
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  فهرس األبواب والفصول

 3  مقدمة الشارح

  5  صنفامل ةمقدم

  16  ماوتقسيما� ةوالبالغ ةتعريف الفصاح يف ةاملقدم

 ول علم املعاينالفن األ

  26   علم املعاين

  28  حبث الصدق والکذب

 31   يسناد اخلرب إلحوال اأ

  32  ثالثة أضرب للخرب

  33  صور الكالم على خالف مقتضى الظاهر

  34   وا�از العقلي ةالعقلي ةاحلقيق

  35  األقسام األربعة للحقيقة العقلية

 38  الطرفني وجمازيهما أربعةأقسام ا�از العقلي �عتبار حقيقة 
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 54  وتوصيفه  ليهإ تنکري املسند

 56  وبيانه ليهإکيد املسند �

 57  والعطف عليه ليهإ اإلبدال من املسند

  59  ليهإ تقدمي املسندو  ليهإ ضمري الفصل بعد املسنداإلتيان ب
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ب وسلب العموم والتأسيس البحث الساطع عن عموم السل
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  116  تقدمي املفعول على الفعل 

  117  هل التخصيص الزم للتقدمي؟

  120  القصر

  120  أقسام القصر وتقسيمها مزيدا وللقصر طرق خمتلفة
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  218  تعريف التشبيه وحمتو�ته وخصوصا أقسامه �عتبار الطرفني

  224  يف الوجه ما يشرتك فيه الطرفان حتقيقا أو ختييال  الوجيز املبحث

  226  وجه الشبه إما غري خارج عن حقيقة الطرفني أو خارجإن 

  227  إما حسية أو عقلية أو إضافيةفهي ن الوجه صفة حقيقية أما كا

  231  احدا أو مبنزلة الواحدو الرائع يف كون الوجه بحث امل

  238  ىف اهليئات املركب احلسي من وجه الشبه ما جييءمن بديع 

  243  ه قد ينتزع من جمموع أمور متعددةإن وجه الشب

 247  املشبهإن الغرض من التشبيه يف األغلب يعود إىل 

  252  قد يعود الغرض من التشبيه إىل املشبه به وهو على ضربني

  254  أقسام التشبيه �عتبار الطرفني إفرادا وتركيبا

يف كون التشبيه ملفوفا أو مفروقا وتشبيه التسوية أو  بحث الشائعامل

  متثيل أو غري تشبيه اجلمع ومتثيال

257  

  260  عدة صور لمجملل

  270  �عتبار أداته وغرضهأقسام التشبيه 

 271  غرضه أقسام التشبيه �عتبار

 273  خامتة يف بيان مراتب التشبيه يف القوة والضعف
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  275  يف احلقيقة وا�ازالشهري املبحث 

كل من احلقيقة وا�از يتقيد �للغوي أو الشرعي أو العريف بتعني 

  �قله

277  

  278  ستعارةا�از املرسل واال

  280  املختلفة للمجاز املرسلالصور 

  282  ستعارة �لتحقيقية؟مل تتقيد اال

  283  ستعارة جماز لغوي أو جماز عقلياملبحث الكامل يف أن اال

  287  ستعارة علما؟اال هل ميكن أن تكون

  290  ستعارة �عتبار الطرفني هلا قسماناال

  292  ستعارة �عتبار اجلامع قسماناال

  295  املستعار منه واملستعار واجلامع على ستة أقسامستعارة �عتبار اال

  303  ستعارة �عتبار املالئم ثالثة أقساماال

  307  عرتاف �ألصل فمع جحده أوىلإذا جاز البناء على الفرع مع اال

  309  يف تشبيه التمثيلاألصيل املبحث 

  311  فصل يف إضمار التشبيه يف النفس

احلقيقة وا�از واالستعارة �لكناية الشتيتة من باحث املفصل يف 

  ستعارة التخييليةواال

317  

  325  ستعارةفصل يف شرائط حسن اال

شرتاك لق عليه لفظ ا�از على سبيل االفصل يف بيان معىن آخر يط

  أو التشابه

329  
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 اح لتلخيص املفتاحالوضّ 

  331 وأقسامها فصل يف الكناية

  332  الفرق بني الكناية وا�از 

  332  الكناية على ثالثة أقسام

 333  للقسم األول من الكناية صور�ن

 334  القسم الثاين من الكناية

 337  القسم الثالث من الكناية

وإمياء ية متنوعا إىل تعريض وتلويح ورمز يف كون الكنا املبحث اجلامع

  وإشارة 

338  

فصل تكلم فيه على أفضلية ا�از والكناية على احلقيقة والتصريح 

  يف اجلملة

341  
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